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RESUMO 

Esta dissertação enquadra-se no projeto europeu de investigação LIQUEFACT, do qual a Faculdade de 
Engenharia da Universidade do Porto é parceira e associada. Durante a realização desta dissertação 
foram recolhidos mais de 92 relatórios geológicos e geotécnicos, com mais de 273 pontos de ensaio que 
constituíram uma base de dados sólida para a realização de um microzonamento preliminar. Estes dados 
recolhidos também foram importantes para a pesquisa de um Sítio-Piloto, onde se realizaram ensaios in 
situ suficientes para complementar a informação recolhida e, por redundância, avaliar os ensaios mais 
indicados para a análise da liquefação. 

Para a análise da informação recolhida foi necessário recurso a ferramentas de cálculo como o CLiq®, 
que permite avaliar os índices quantitativos de risco de liquefação, incluindo o Índice Potencial de 
Liquefação (LPI) e a respetiva Probabilidade de Liquefação (PL) ou o Índice de Gravidade de 
Liquefação (LS), bem como os efeitos de dano da liquefação superficial em terrenos residenciais e 
fundações, tais como o Número de Severidade de Liquefação (LSN – Liquefaction Severirty Number). 
Este índice foi desenvolvido por Tonkin e Taylor (2013) e representa os efeitos de dano da liquefação 
superficial em terrenos residenciais e fundações, baseando-se em Assentamentos por Reconsolidação 
Pós liquefação, ou os Deslocamento Laterais que são função do Índice de Deformabilidade Lateral (LDI 
- Lateral Displacement Index) e da inclinação do terreno. Foi também necessário o recurso a uma folha 
de cálculo, onde a análise de ensaios SPT e ondas Vs foram realizadas seguindo as metodologias 
defendidas por Boulanger e Idriss (2004), e, Andrus e Stoke (2000) e Andrus et al. (2003), 
respetivamente. 

Foi também desenvolvido um quadro georreferenciado que permitiu a introdução de todos os resultados 
analisado num software, o Google EarthÒ, que permitiu de uma forma prática e simples visualizar as 
zonas mais afetadas baseadas nos dados existentes, delimitar e planear o Sítio Piloto. 

Após a análise de toda a base de dados, houve um planeamento e execução dos ensaios in situ no Sítio 
Piloto, que decorreram com uma duração de 3 semanas. O tratamento destes dados foi subdividido em 
três tipos de análises: sendo que a primeira os classifica consoante os Índices de Risco, a segunda tendo 
em conta o índice de baseado nas VS30, a terceira, e última, baseada nos assentamentos e deslocamentos 
laterais. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Microzonamento, Liquefação, Cíclica, Geotécnico, Sísmica. 
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ABSTRACT 

This thesis is part of the European research project LIQUEFACT, of which the Faculty of Civil 
Engineering of the Porto University (FEUP) is a partner and associate. During this thesis, more than 92 
geological and geotechnical reports were collected, with over 220 test point that constituted a solid data 
base for the preliminary microzonation. These data were also important for the research of a Site 
Investigation, where sufficient in situ tests were carried out to complement the collected information 
and, by redundancy, to evaluate the most suitable tests for the liquefaction analysis. 

For the analysis of the collected information, it was necessary to use software such as CLiq®, which 
allows to evaluate the quantitative liquefaction risk indexes, including the Liquefaction Potential Index 
(LPI) and its Liquefaction Probability (LP), or the Liquefaction Gravity Index (LS), as well as the 
surface liquefaction damage effects on residential places and foundations, such as the Liquefaction 
Severity Number (LSN). This index was developed by Tonkin and Taylor (2013) and represents the 
damage effects of surface liquefaction on residential soils and foundations, based on post liquefaction 
reconsolidation settlements, or lateral shifts that are a function of the Lateral Displacement Index (LDI) 
and ground surface slope. It was also necessary to use a spreadsheet, where the analysis of SPT tests 
and Vs waves were performed, following the methodologies advocated by Boulanger and Idriss (2004), 
and Andrus and Stoke (2000) and Andrus et al. (2003), respectively. 

A georeferenced framework was also developed, allowing the introduction of all the analysed results in 
a specific software, Google EarthÒ, which allowed in a practical and simple approach to identify the 
most affected zones based on the existing data, to delimit and to plan the Site Investigation. 

Once the analysis of the database was performed, the planning and execution of the in situ tests were 
carried out at the Site Investigation, which lasted for 3 weeks. The treatment of these data was subdivided 
in 3 different types of analysis: the first one classified the data according to the Risk Indexes, the second 
according to the index based on VS30 and, finally, the third considering the vertical settlements and lateral 
displacements. 

 

KEY-WORDS: Microzonation, Liquefaction, Cyclic, Geotechnical, Seismic. 
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RIASSUNTO 

Questa tesi è parte del progetto di ricerca Europeo LIQUEFACT, di cui la Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Porto (FEUP) è partner e associato. Durante lo svolgimento della Tesi, sono stati 
collezionati più di 92 rapporti geologici e geotecnici, con più di 273 punti di test, che costituiscono una 
solida base di dati per la microzonazione preliminare. Questi dati erano importanti anche per la ricerca 
del Sito di Investigazione, dove sufficienti testi svoltisi in situ a complemento delle informazioni 
collezionate, e, per ridondanza, per valutare il test più adatto per l’analisi di liquefazione. 

Per l’analisi delle informazioni collezionate, è necessario usare un software come CLiq®, che ci 
consente di calcolare gli indici di rischio quantitative di liquefazione, tra cui l’Indice Potenziale di 
Liquefazione (LPI) e la sua Probabilità di Liquefazione (LP), oppure l’indice di gravità di liquefazione 
(LS), allo stesso modo degli effetti dei danni sui terreni residenziali e sulla fondazione, come il Numero 
di Severità di Liquefazione. Questo indice è stato ideato da Tonkin e Taylor (2013) e rappresenta 
l’effetto del danno di liquefazione superficiale sui terreni residenziali e sulle fondamenta, basato sui 
depositi di liquefazione post riconsolidamento, o deviazioni laterali che sono funzione dell’Indice di 
Spostamento Laterale (LDI) e dall’inclinazione del terreno. È stato necessario utilizzare un foglio di 
calcolo, in cui sono stati eseguiti un’analisi di test SPT e Vs, in seguito a metodologie indicate da 
Boulanger e Idriss (2004) e Andrus e Stoke (2000) e di Andrus e al. (2003). 

Anche un quadro georeferenziato è stato sviluppato, permettendo l’introduzione di tutti i risultati 
analizzati in un software specifico, Google EarthÒ, che permette di identificare in pratici e semplici 
approcci le zone più influenzate basandosi sui dati esistenti, per delimitare e pianificare il Sito di 
Investigazione. 

Una volta che l’analisi di database è stata eseguita, la pianificazione e l’esecuzione dei test in situ sono 
stati svolti nel Sito di Investigazione, che è durato 3 settimane. Il trattamento di questo dati è stato 
suddiviso in 3 tipi di analisi: il primo classifica i dati in base agli Indici di Rischio, il secondo in relazione 
all’indice basato sul Vs30, e finalmente, il terzo in base ai depositi verticali e allo spostamento laterale. 

 

PAROLE CHIAVE: Microzonazione, Liquefazione, Ciclico, Geotecnico, Sismico 
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1 
INTRODUÇÃO 

 
1.1 OBJETIVOS DA DISSERTAÇÃO 

A avaliação da suscetibilidade à liquefação de um solo deve ser efetuada utilizando correlações 
empíricas, associando a gravidade dos deslocamentos previstos para o terreno à resistência à liquefação 
estimada através dos resultados de ensaios de penetração SPT e CPT e/ou de medições de velocidades 
das ondas sísmicas de corte. A caracterização do solo numa dada região deve ser iniciada reunindo a 
informação existente nas unidades litológicas dos depósitos de solos quaternários e em aterros 
antrópicos. Esta recolha deverá incluir dados geotécnicos, geomorfológicos e hidrogeológicos, bem 
como resultados de campanhas de prospeção geotécnica e geofísica anteriores, que deverão ser 
analisados em ambiente GIS de modo a identificar as unidades litoestratigráficas homogéneas 
suscetíveis à liquefação. 

Esta dissertação enquadra-se no Work Package 2 de projeto europeu de investigação LIQUEFACT, do 
qual a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto está associada como parceira. O principal 
objetivo desta dissertação é o microzonamento da zona de estudo quanto à suscetibilidade à liquefação, 
através da recolha e análise de relatórios geológico-geotécnicos existentes, disponibilizados por 
entidades públicas e empresas privadas, de modo a coletar informação suficiente para construir um 
modelo geológico-geotécnico, assim como para definir a localização do futuro campo experimental. 
Será depois utilizada uma ferramenta de cálculo, o CLiq®, que permite avaliar os índices quantitativos 
de risco de liquefação, incluindo o Índice Potencial de Liquefação (LPI) e a respetiva Probabilidade de 
Liquefação (PL) ou o Índice de Gravidade de Liquefação (LS), mas mais ainda os efeitos de dano da 
liquefação superficial em terrenos residenciais e fundações, tais como o Número de Severidade de 
Liquefação (LSN – Liquefaction Severity Number), baseando-se em assentamentos por reconsolidação 
pós-liquefação, ou os deslocamentos laterais que são função do Índice de deformabilidade Lateral (LDI 
- Lateral Displacement Index) e da inclinação do terreno. Também é objetivo desta dissertação 
desenvolver um quadro georreferenciado apropriado para armazenar e gerir os dados geográficos, 
incluindo dados digitais de terreno, através de um Sistema de Informação Geográfica, bem como avaliar 
a precisão e confiabilidade dos dados e da sua localização, de modo a criar um mapa geológico-
estrutural onde serão analisados os assentamentos esperados aquando da ocorrência do fenómeno da 
liquefação. 

 

1.2 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

Na presente dissertação, pretende tratar-se de um microzonamento de suscetibilidade à liquefação na 
Região da Grande Lisboa. Consta com cinco capítulos, além da presente Introdução, onde se apresentam 
os objetivos e estrutura da mesma, e das considerações finais, onde se referem os aspetos fundamentais 
e de síntese, bem como algumas sugestões de desenvolvimento futuro. 
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No Capítulo 2 faz-se a descrição do fenómeno de liquefação, e especifica-se o tipo de liquefação 
aquando da ocorrência de um sismo, isto é, a liquefação cíclica. Descrevem-se as normas conhecidas 
para a resposta dinâmica do solo e referem-se os fatores que contribuem para este fenómeno. São ainda 
detalhados os métodos e os critérios de avaliação da suscetibilidade à liquefação. Destes últimos são 
diferenciados os métodos in situ dos métodos laboratoriais. 

O Capítulo 3 apresenta os métodos e critérios de quantificação da liquefação. Numa primeira parte 
baseada em Índices de Risco, como o Índice de Potencial de Liquefação (LPI), o Índice de Gravidade 
de Liquefação (Ls), a Probabilidade de liquefação (PL) e o Número de Severidade de Liquefação (LSN). 
E, numa segunda parte, baseada na análise dos movimentos do terreno devido à ocorrência deste 
fenómeno. Esta última parte conta com a distinção entre assentamentos verticais em free-field, 
deslocamentos horizontais e assentamentos verticais tendo em conta o agravamento induzido pela 
existência de estruturas. 

O Capítulo 4 contempla uma apresentação das normas e trabalhos anteriores de microzonamento 
sísmico, realizado em Itália e de zonamento à Liquefação em Portugal, que servem de base de referência 
a esta dissertação. 

O Capítulo 5 conta com o resumo do trabalho prático necessário para a construção da base de dados, 
com as metodologias optadas para a análise da base de dados recolhida, e a evolução da pesquisa e do 
zonamento até ser definido o Sítio-Piloto. 

Por fim, o Capítulo 6 inclui uma descrição do Sítio-Piloto, com o planeamento dos ensaios in situ, e a 
apresentação e análise dos resultados obtidos nesses ensaios. Esta análise é constituída por 4 partes, 
sendo a primeira baseada nos Índices de Risco, a segunda baseada no Índice de Classificação do VS30, 
a terceira tendo por base a análise dos assentamentos e deslocamentos verticais e, a quarta e última, 
contemplando uma nova análise com base na reinterpretação do peso volúmico. 
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2 
AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE 

LIQUEFAÇÃO 
 
2.1 LIQUEFAÇÃO 

A história regista, ao longo dos séculos, casos de rotura catastrófica de maciços de solos 
fundamentalmente arenosos, com consideráveis prejuízos económicos, perdas de vida humanas e danos 
no meio ambiente, causada por desastres de liquefação dos solos, geralmente conhecidos como EILDs 
(Earthquake Induced Liquefaction Disasters) (Liquefact.eu, 2016). 

Com o objetivo de mitigar os estragos provocados pela liquefação, a engenharia civil e, mais 
especificamente, a geotecnia tem procurado estudar este fenómeno, principalmente junto de zonas 
povoadas e/ou serviços que garantem a resiliência da zona afetada, como hospitais, bombeiros e outros 
edifícios de serviços públicos. 

A liquefação é um fenómeno que ocorre pela anulação da tensão efetiva e consequentemente diminuição 
da resistência efetiva e da rigidez dos solos sob a ação de forças externas cíclicas ou monotónicas. Este 
fenómeno ocorre essencialmente em depósitos suscetíveis de material solto e saturado que, submetidos 
a tensões de corte, apresentam comportamento contrátil, isto é, diminuição de volume. Como os poros 
do solo saturado se encontram completamente preenchidos com água, e o tempo de drenagem é 
comparativamente maior que o tempo de aplicação do carregamento, esta tendência de comportamento 
contrátil, ou seja, de redução de volume na condição de carregamento não drenado, corresponde a um 
aumento do valor da pressão intersticial. 

Assim se, durante o carregamento, esse valor de pressão interticial Δu aumentar até atingir o valor igual 
ao da tensão de confinamento σ, a tensão efetiva é anulada, como demonstra a equação (2.1). 

 

	σ% = σ − (Δu + u*) (2.1) 

 

Ocorrendo esta alteração drástica no comportamento do solo, este passa a comportar-se como um 
líquido viscoso (Viana da Fonseca, 2015). 

Segundo o Eurocódigo 8, entende-se por Liquefação uma redução da resistência ao corte e/ou da 
rigidez, devida ao aumento da pressão na água dos poros em solos incoerentes saturados durante a 
ocorrência de movimentos sísmicos do terreno, que origine deformações permanentes significativas ou, 
mesmo, uma quase anulação da tensão efetiva no solo. 

Em caso de liquefação, as consequências são essencialmente os grandes assentamentos do terreno, 
devido à perda de capacidade de suporte por parte do solo, e os consequentes deslizamentos e 
deslocamentos laterais (Satyam e Ikuo, 2016). Uma característica importante deste fenómeno é o facto 
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de este tipo de rotura ocorrer, normalmente, em massa, e não apenas ao longo de uma determinada 
superfície de rotura. 

Casagrande (1975) propôs o termo “mobilidade cíclica” para descrever o fenómeno do aumento 
cumulativo das pressões de água nos poros ou neutras durante carregamentos cíclicos e o termo 
“liquefação” ou “rotura por fluxo” para caracterizar o fenómeno decorrente da redução substancial da 
resistência ao corte de um material induzida por carregamentos monotónicos.	Mas, mesmo um solo 
com características tipicamente dilatantes pode, numa dada condição de carregamento, acumular 
pressões intersticiais suficientes para se chegar a uma condição temporária de tensões efetivas nulas e, 
assim, induzir grandes deformações (Robertson, 1994). 

Algumas das roturas são desencadeadas por carregamentos cíclicos, outras por um aumento monotónico 
das tensões de cisalhamento na massa do solo (liquefação estática ou monotónica), resultando em ambos 
os casos no fluxo da areia como um líquido denso (Viana da Fonseca, et al., 2016). 

O foco desta dissertação será a liquefação provocada por ações sísmicas, ou seja, liquefação cíclica.  

 

2.2 LIQUEFAÇÃO CÍCLICA 

Várias investigações foram realizadas nos últimos quarenta anos e, nestas, foi possível observar que 
grande parte dos casos de liquefação ocorreu em solos arenosos, siltosos e pouco plásticos. 

A liquefação do solo é um processo em que as partículas abaixo do nível freático temporariamente estão 
sujeitas a tensões efetivas nulas e começam a comportar-se mais como um líquido viscoso, do que como 
um sólido. 

Quando as areias densas são sujeitas a ações cíclicas de pequena amplitude em condições não drenadas, 
o excesso de pressões neutras é gerado a cada ciclo, levando ao decréscimo das tensões efetivas e ao 
aumento das deformações. Contudo, quando sujeitos a ações cíclicas de grande amplitude, a dilatância 
alivia o excesso de pressões neutras resultando num aumento da resistência ao corte (Rauch, 1997). 

 

  

Figura 2.1 – Esquema de jato de água e areia típico da Liquefação cíclica (Sims & Garvin, 1995 e Viana da 
Fonseca et al., 2016) 
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A água nos poros exerce uma pressão entre as partículas do solo: 

• se a pressão for baixa, o solo mantém-se estável; 

• no entanto, se essa pressão exceder um certo limite, as partículas começam a mover-se umas 
em relação às outras, provocando um decréscimo nas forças interparticulares levando ao 
colapso do solo. 

A tensão resistente do solo não coesivo é maioritariamente proporcional à pressão intergranular e ao 
ângulo de atrito entre as partículas sólidas, que normalmente segue a formulação apresentada na 
equação (2.2). 

 

τ- = σ − u 	× tanϕ = 	σ%	tan	 ϕ% (2.2) 

 

Onde τs é a tensão resistente, 𝜎% é a tensão normal efetiva, σ é a tensão normal total, ϕ’ é o ângulo de 
atrito interno ou de resistência ao corte efetivo (Rao e Satyam, 2007). 

Em termos da suscetibilidade à liquefação, a característica mais relevante por parte dos solos é o 
tamanho dos grãos, destacando-se as curvas granulométricas limite apresentados na Figura 2.2, sendo 
também de relevar a percentagem de finos, a compacidade relativa, o grau de saturação e a idade do 
depósito. A tabela seguinte pode funcionar como um guia base de classificação de um solo como 
suscetível à liquefação, também designado solo liqueficável (Rao e Satyam, 2007). 

 

Quadro 2.1 – Solo liqueficável (Rao e Satyam, 2007) 

Características  

Tamanho de grão médio (D50) 0,02 a 1 mm 

Percentagem de finos < 10% 

Coeficiente de uniformidade 𝐶6 =
789
7:9

 < 10 

Compacidade Relativa (ID ou Dr) <75% 

Índice de plasticidade (IP) < 10 

 

Em concordância com este quadro, Tsuchida, (1970) definiu que as partículas arredondadas sob 
confinamento, sem capacidade de rearranjo tem maior suscetibilidade à liquefação, em comparação 
com as partículas angulares. 
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Figura 2.2 – Distribuição granulométrica e curvas limite dos solos tipicamente suscetíveis à liquefação (adaptado 
de Tsuchida, 1970; Fonseca, 2009) 

 

Além da granulometria, é notório no Quadro 2.1 a importância do Índice de Plasticidade, IP, que 
segundo Ishihara (1985) definiu os solos plásticos, com alguma coesão, como os menos suscetíveis à 
liquefação. 

Em complemento, no ábaco da Figura 2.3 pode-se observar a distinção entre solos finos e solos 
granulares, tendo em conta um índice de comportamento de 2,6, e ainda a distinção entre solo contrátil 
ou dilatante ao corte. 
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Figura 2.3 – Ábaco de classe de comportamento (Viana da Fonseca et al., 2016) 

 

Neste ábaco é clara a distinção entre quatro zonas, com quatro respetivos grupos de comportamento, 
sendo que: 

• A Zona A1 diz respeito a materiais com comportamento drenado, dilatante; 

• A Zona A2 aos materiais com comportamento drenado, contráctil; 

• A Zona B, aos materiais com comportamento drenado-dilatante e excessos de pressão 
intersticial negativos; 

• E, a Zona C a um material de comportamento não drenado, contráctil, logo, com excessos de 
pressão neutra positivos. 

Assim, os solos mais suscetíveis à liquefação são os que têm comportamento definido pela zona A1. 
Também sujeitos, mas menos prováveis, são os de comportamento definido pela zona A2.  

 

2.3 AVALIAÇÃO DA SUSCETIBILIDADE À LIQUEFAÇÃO 

2.3.1 DEFINIÇÃO DA AÇÃO SÍSMICA REGULAMENTADA 

A perigosidade sísmica é um parâmetro fundamental para avaliar a suscetibilidade à liquefação, por 
exemplo, como a Figura 2.4 apresenta. 
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Figura 2.4 – Mapa de perigosidade sísmica em termos de PGA para um período de retorno de 475 anos, para 
um sismo tipo 2, ou próximo (Grünthal et al., 1999) 

 

A avaliação da resposta sísmica do terreno constitui um dos mais importantes e complexos debates na 
Engenharia Sísmica. A análise da resposta sísmica do terreno permite: 

• prever movimentos do solo à superfície para a definição de espetros de resposta de projetos; 

• estimar tensões e deformações dinâmicas para avaliação do potencial de liquefação; 

• determinar as forças induzidas pelos sismos nas estruturas. 

Os deslocamentos verticais, produzidos pela falha do vale inferior do Tejo durante o Quaternário, 
apontam para uma taxa de atividade relativamente baixa, compreendida entre 0.05 mm/ano e 0.1 
mm/ano (Geocontrole, 2013). 

O Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes, (RSAEEP, 2000) considera 
o território Continental português dividido em quatro zonas: A, B, C e D, segundo ordem decrescente 
de sismicidade. O coeficiente de sismicidade (a) assume os valores 1,0, 0,7, 0,5 e 0,3, respetivamente 
para as zonas sísmicas A, B, C e D, como presente na Figura 2.5. 

A natureza dos terrenos foi sistematizada, pelo referido Regulamento, em três grandes tipos. O Quadro 
2.2 apresenta a tipologia dos terrenos geológicos investigados na área em análise, de acordo com o 
regulamento evocado. 
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Figura 2.5 – Mapa de Zonamento sísmico em Portugal (RSAEEP, 2000) 

 

Quadro 2.2– Tipos de terreno de acordo com o RSAEEP (1983) 

Unidade 
Geológica 

Tipos de Terreno 

I II III 

Rochas e 
solos 

coerentes rijos 

Solos coerentes muito duros, 
duros e de consistência média; 
solos incoerentes compactos 

Solos coerentes moles e 
muito moles; solos 
incoerentes soltos 

Aluviões Lodosas Não provável Menos provável Mais provável 

Aluviões arenosas; 
NSPT < 30 

Não provável Mais provável Menos provável 

Aluviões arenosas 
e grosseiras; 
NSPT > 30 

Mais provável Menos provável  Não provável 

Mio-Pliocénico Mais provável Menos provável Não provável 

 
Em Portugal, está previsto seguir as normas presentes no Anexo Nacional do Eurocódigo 8. O Anexo 
Nacional - NA da NP EN 1998-1:2010, elaborado no âmbito da atividade da Comissão Técnica 
Portuguesa de Normalização CT 115 – Eurocódigos Estruturais, com coordenação assegurada pelo 
Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), na sua qualidade de Organismo de Normalização 
Sectorial (ONS) no domínio dos Eurocódigos, estabelece as condições para implementação da NP EM 
1998-1:2010 – “Eurocódigo 8: Projeto de estruturas para resistência aos sismos. Parte 1: Regras gerais, 
ações sísmicas e regras para edifícios”.  
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Com base neste documento, a possibilidade de haver em Portugal dois cenários para a geração de 
sismos, impõe a necessidade de serem considerados dois tipos de ação sísmica no território Continental: 

• a Ação sísmica do Tipo 1, para o cenário de sismo “afastado” (sismo interplaca), referente aos 
sismos com epicentro na região Atlântica, e que pretende representar a ação sísmica de elevada 
magnitude e grande distância focal; 

• e, a Ação sísmica do Tipo 2, para o cenário de sismo “próximo” (sismo intraplaca), 
abrangendo, em geral, os sismos com epicentro no território continental ou no Arquipélago 
dos Açores, e que pretende representar a ação de um sismo de magnitude moderada e pequena 
distância focal. 

Com base nesta distinção, estão apresentados na Figura 2.6 e Quadro 2.3 os valores da aceleração 
máxima de referência de projeto, para cada uma das Zonas Sísmicas. 

 

 

Figura 2.6 – Zonamento sísmico em Portugal Continental, segundo Eurocódigo 8, Parte 1, Anexo Nacional 
(2010) 
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Quadro 2.3– Aceleração máxima de referência agr (m/s2) a considerar no território nacional, EC8-AN (2010) 

Ação sísmica tipo 1 Ação sísmica tipo 2 

Zona Sísmica agr (m/s2) Zona Sísmica agr (m/s2) 

1,1 2,5 2,1 2,5 

1,2 2,0 2,2 2,0 

1,3 1,5 2,3 1,7 

1,4 1,0 2,4 1,1 

1,5 0,6 2,5 0,8 

1,6 0,35 - - 

 
Para distinguir estruturas de importância diferente dos edifícios correntes (habitação ou escritórios), o 
EC-8 introduz o conceito de classes de importância, em que se diferenciam os níveis de risco que se 
consideram aceitáveis dependentes da importância, da função e/ou operacionalidade da estrutura. 

Para efeitos do dimensionamento da estrutura, a ação a considerar é a ação sísmica de cálculo (ag) obtida 
pelo produto da aceleração de referência pelo coeficiente de importância. 

 

a; = a;<	×	γ> (2.3) 

 

O valor de ag, para um solo tipo A, obtido anteriormente é multiplicado pelo coeficiente de 
solo S, fator que contabiliza a amplificação conferida pelo terreno de fundação, e é função de 
Smáx e ag. O parâmetro Smáx é determinado em conformidade com o tipo de solo descrito no 
Quadro 2.5 e valores apresentados no Quadro 2.6. 
 

Quadro 2.4 – Coeficiente de importância (γi) a adotar para o Continente, EC8, AN (2010) 

Classe de 
importância Edifícios segundo as suas funções 

Ação 
sísmica 
Tipo 1 

Ação 
sísmica 
Tipo 2 

I Edifícios de menor importância, por exemplo, 
edificações destinadas à atividade agrícola 0,65 0,75 

II Construções correntes: habitação, serviços 1,00 1,00 

III 
Edifícios que devem apresentar resistência sísmica 
de forma a evitar o colapso, por exemplo, escolas, 
edifícios públicos, museus, teatros 

1,45 1,15 

IV 

Edifícios cuja integridade durante o sismo é 
importante para a proteção civil, por exemplo 
hospitais, quartéis de bombeiros, unidades 
industriais, barragens 

1,95 1,50 
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Quadro 2.5 – Tipos de terreno segundo o Eurocódigo 8 (2010) 

Tipos de 
Terreno Descrição do perfil litoestratigráfico 

VS30 

(m/s) 
NSPT 

Cu 

(kPa) 

A 
Rocha ou outra formação geológica de tipo 
rochoso, que inclua, no máximo, 5 m de material 
mais fraco à superfície 

> 800 - - 

B 

Depósitos de areia muito compacta, de seixo 
(cascalho) ou de argila muito rija, com uma 
espessura de, pelo menos, várias dezenas de 
metros, caracterizados por um aumento gradual 
das propriedades mecânicas com a profundidade 

360 – 800 > 50 > 250 

C 

Depósitos profundos de areia compacta ou 
medianamente compacta, de seixo (cascalho) ou 
de argila rija com uma espessura entre várias 
dezenas e muitas centenas de metros 

180 – 360 15 – 50 70 - 250 

D 

Depósitos de solos não coesivos de compacidade 
baixa a média (com ou sem alguns estratos de 
solos coesivos moles), ou de solos 
predominantemente coesivos de consistência 
mole a dura 

< 180 < 15 < 70 

E 

Perfil de solo com um estrato aluvionar superficial 
com valores de Vs do tipo C ou D e uma 
espessura entre cerca de 5 m e 20 m, situado 
sobre um estrato mais rígido com s >800 m/s 

- - - 

S1 

Depósitos constituídos ou contendo um estrato 
com pelo menos 10 m de espessura de argilas ou 
siltes moles com um elevado índice de 
plasticidade (IP > 40) e um elevado teor em água 

< 180 
(indicativo) 

- 10 - 20 

S2 
Depósitos de solos com potencial de liquefação, 
de argilas sensíveis ou qualquer outro perfil de 
terreno não incluído nos tipos A – E ou S1 

- - - 

 

Quadro 2.6 – Valores de parâmetro Smáx, EC8-na (2010) 

Tipos de terreno Ação sísmica (Tipo 1 e Tipo 2) 

A 1,00 

B 1,35 

C 1,60 

D 2,00 

E 1,80 
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Para a definição dos espectros de resposta elásticos, o valor do parâmetro S é determinado através das 
seguintes expressões: 

 

Para: 

ag < 1 m/s2 

 

S = 𝑆AáC 
(2.4) 

1 m/s2 < ag < 4 m/s2 S = 𝑆AáC − 	 𝑆AáC − 1 /3 𝑎H − 1  

ag > 4 m/s2 S = 1,0 

 

Por fim, calcula-se a aceleração máxima de referência, ou aceleração espectral para período nulo: 

 

 

A informação relativa à Magnitude de Referência também está integrada no Eurocódigo 8, pertencente 
ao Anexo Nacional da Parte 5. A título exemplificativo, encontra-se no Quadro 2.7, um excerto da 
tabela presente no EC8, que define a magnitude por período de retorno e classe de importância para 
diferentes concelhos portugueses. 

 

Quadro 2.7 – Lista de concelhos com definição das magnitudes para verificação do potencial de liquefação 
(Eurocódigo 8 – P.5 – AN I, 2010). 

Período de 
retorno / 

Classe de 
importância 

243 anos/ 
I 

(Edifícios e 
pontes) 

475 anos/ 
II 

(Edifícios e 
pontes) 

821 anos/ 
III 

(Edifícios) 

1044 anos/ 
III 

(Pontes) 

1303 anos/ 
IV 

(Edifícios) 

Código do 
Município/ 

Designação 

M M M M M 

T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 

1401/Abrantes 7,3 4,8 7,5 4,9 7,7 4,9 7,8 4,9 7,9 5,0 

101/Águeda 7,0 4,3 7,2 4,4 7,4 4,4 7,5 4,4 7,5 4,4 

 

Sendo M, a magnitude de referência e T1 e T2, a ação sísmica do Tipo 1 e Tipo 2, respetivamente. 

Como é observado ao longo desta secção, o quadro de classificação dos terrenos tem evoluído ao longo 
dos tempos e, consequentemente, dos documentos. A última atualização é proposta por Pitilakis et al. 
(2013) que, como se apresenta no Quadro 2.8, em vez de 7 classes de solos sugere que passe a haver 12 
classes, muito mais detalhadas e menos generalistas. 

Ao longo desta dissertação optou-se por seguir as normas e classificações presentes no Eurocódigo 
Nacional 8 – Anexo Nacional, por ser a norma em vigor em Portugal neste momento. 

 
  

aIáJ = a;	×	S (2.5) 



Microzonamento de suscetibilidade à liquefação. Aplicação a um caso de estudo na região da Grande Lisboa.  

 

 
14 

 
Quadro 2.8 – Classificação do terreno segundo Pitilakis et al. (2013) 

Classes de Solo T0 (s) Observações 

A1 ≤ 0,2 Formação Rochosa: VS ≥ 1500 m/s 

A2 ≤ 0,2 
Vs,av ≥ 200 m/s 

Formação Rochosa: VS ≥ 800 m/s 

B1 ≤ 0,5 
Vs,av: 400–800 m/s 

NSPT > 50; Cu > 200 kPa 

B2 ≤ 0,8 
Vs,av: 400–800 m/s 

NSPT > 50; Cu > 200 kPa 

C1 ≤ 1,5 
Vs,av: 400–800 m/s 

NSPT > 50; Cu > 200 kPa 

C2 ≤ 1,5 
Vs,av: 200–450 m/s 

NSPT > 20; Cu > 70 kPa 

C3 ≤ 1,8 
Vs,av: 200–450 m/s 

NSPT > 20; Cu > 70 kPa 

D1 ≤ 2,0 
Vs,av ≤ 300 m/s 

NSPT < 25; Cu < 70 kPa 

D2 ≤ 2,0 Vs,av ≤ 300 m/s; NSPT < 25 

D3 ≤ 3,0 Vs,av: 150–600 m/s 

E ≤ 0,7 Vs,av ≤ 400 m/s 

X   

 
2.3.2 AVALIAÇÃO DO POTENCIAL À LIQUEFAÇÃO A PARTIR DE ENSAIOS “IN SITU” 

2.3.2.1 Considerações Gerais 

O fator de segurança para avaliação da suscetibilidade à liquefação é calculado como o rácio entre a 
razão de resistência cíclica, CRR (Cyclic Resistance Ratio) e a razão de tensões cíclicas CSR (Cyclic 
Stress Ratio), como se expressa em 2.6. A suscetibilidade à liquefação elevada para valores deste fator 
de segurança inferiores a 1, tendo em conta as metodologias apresentadas, no entanto é importante 
referir que o Eurocódigo 8 reconhece um fator de segurança mais conservativo de 1,25. Graficamente 
todos os pontos com CSR superiores à curva CRR, como apresentado na Figura 2.7, são pontos 
representativos de horizontes com elevada suscetibilidade à liquefação. 

 

FSLMN = 	
CRR
CSR

 (2.6) 
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Figura 2.7– Gráfico representativo de horizontes suscetíveis a liquefação (zona acima da curva) e em segurança 
(abaixo da mesma) 

 

A abordagem mais atual para esta análise é proposta por Boulanger e Idriss (2014), em que o cálculo 
do CSR (Cyclic Stress Ratio) é feito pela equação proposta por Seed e Idriss (1967), e conta com a 
seguinte expressão: 

 

CSR =
τQRQ
σ′T*

= 0,65	×	
aIáJ
g

	×	
σT*
σ′TZ

	×	r\ (2.7) 

 

Onde g é a aceleração gravitacional e o amáx é a aceleração máxima à superfície. O parâmetro rd, presente 
na equação anterior, é um fator minorativo e é determinado pelas seguintes equações (Youd e Idriss, 
2001): 

 

𝑟 = 1,0 − 0,00765	×	z Se z < 9,15 m (2.8) 

 

𝑟 = 1,174 − 0,0267	×	z Se 23 < z ≤ 9,15 m (2.9) 

 

Uma característica importante aquando da análise da suscetibilidade à liquefação é a percentagem de 
finos que um solo contém e a forma como esta percentagem pode influenciar o seu comportamento 
quando sujeito a ações sísmicas. 

A suscetibilidade à liquefação reduz-se com o aumento da percentagem de finos, tal como comprovado 
pela Figura 2.8. Assim, nota-se que a área acima da curva, ou seja, a área que representa a 
suscetibilidade à liquefação reduz com o aumento progressivo de finos. 
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Figura 2.8 – Curvas do limite de resistência à liquefação (Youd e Idriss, 2001) 

 

2.3.2.2 Análise com recurso a SPT (Standard Penetration Test) 

Segundo Boulanger e Idriss (2014), o cálculo do CRR (Cyclic Resistance Ratio) para dados de ensaios 
SPT é iniciado pelo tratamento dos dados brutos extraídos do SPT, N60. 

 

 

Por conveniência matemática, faz-se uma correção para (N1)60,cs em que todos os valores do (N1)60 são 
tratados como um solo com uma percentagem de finos inferior a 5%. 

 

 

Sendo que o Δ(N1)60 é obtido pela seguinte expressão: 

0 10 20 30 40
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

CRRM

35 15 <FC (% de finos) =

N1 60( )

5

0 50 100 150 200
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

cq

5FC (% de finos) <

0,25 < D    < 2,050

Equação aproximativa da curva para FC < 5

CRR =
1

34 - N 1 60( ) +
N1 60( )
135 +

[10
50
N1 60( ) +45]

-
1

200

Equação aproximativa da curva para FC < 5

Se q < 50 : CRR = 0,833 1000 + 0,05

Se q < 160 : CRR = 93 1000 + 0,0850 <

= 7,5 CRRM = 7,5

1N

cq 1N

cq 1N

M = 7,5 M = 7,5

M = 7,5

c1N

c1N

2

3

(Nd)e* = 	𝐶f	×	𝑁e* (2.10) 

(Nd)e*,hi = 	 (Nd)e*	 + 	∆(Nd)e*	 (2.11) 
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Em que FC é a percentagem de finos da amostra do estrato. 

Termina-se a correção, com a determinação do fator corretivo CN. 

 

 

 

 

Assim, segue-se o cálculo do CRR7,5, isto é, a razão de resistência cíclica para uma magnitude de 
referência de 7,5, com a seguinte expressão. 

 

 

Como as magnitudes de referência atribuídas no Eurocódigo 8, no Anexo Nacional, são muitas vezes 
diferentes de 7,5, é necessário corrigir este valor para a magnitude correspondente, tal como o valor do 
CSR7,5. Faz-se essa correção por meio de um fator corretivo de tensões, Kσ, e de um fator de escala de 
magnitude, MSF. 

 

 

 
O fator de escala de magnitude, que apenas depende da magnitude do sismo, MSF (Magnitude Scaling 
Factor) tem expressões diferentes para areias e para argilas, sendo a equação 2.18 referente às areias e 
a seguinte às argilas. 

 

 

∆(Nd)e*	 = exp	 1,63	×	
9,7

𝐹𝐶 + 0,01
−	

15,7
𝐹𝐶 + 0,01

p

 
(2.12) 

𝐶f = 	
𝑃r
𝜎′s

	≤ 	1,7 
(2.13) 

m = 0,0784 − 0,0768	 𝑁d e*hi 
(2.14) 

𝐶𝑅𝑅x,y = exp
(𝑁d)e*,hi
14,1

+
(𝑁d)e*,hi
126

p

−
(𝑁d)e*,hi
23,6

z

+
(𝑁d)e*,hi
25,4

{

− 2,8  
(2.15) 

K} = 1 −	C}	×	ln	
σ%σ′T
P�

	≤ 	1,1 (2.16) 

C} =
1

18,9 − 2,55	× (Nd)e*,Q-
	≤ 	0,3 (2.17) 
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Assim sendo, termina-se a análise com a imposição dos fatores corretivos para obtenção do CRR. 

 

2.3.2.3 Análise com recurso a CPT (Cone Penetration Test) 

Para analisar a suscetibilidade à liquefação usando dados do CPT, é recomendada a abordagem tendo 
em conta o método de Robertson (2009), que se trata de um desenvolvimento do método de Robertson 
e Wride (1998). 

Na seguinte figura é apresentado um esquema que explica claramente os passos a adotar para o cálculo 
CRR7,5. Designa-se CRR7,5 à razão de resistência cíclica para uma magnitude de referência de 7,5. 

 

Areias: MSF = 6,9	exp	 −
𝑀𝑤
4

− 0,058	 ≤ 1,8 (2.18) 

Argilas: 𝑀𝑆𝐹 = 1,12 exp −
𝑀𝑤
4

+ 	0,828 ≤ 1,13 (2.19) 
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Figura 2.9 – Esquema representativo do método de Robertson (2009), extraído do relatório do programa Cliq® 

 
Tal como é apresentado pelo esquema, dos dados não corrigidos do CPT, como a resistência de ponta 
(qc), a resistência lateral atrítica (fs) e a pressão intersticial (u), é possível determinar a tensão total (σv) 
e a tensão efetiva (σ’v), pelas equações (2.20) e (2.21). 



Microzonamento de suscetibilidade à liquefação. Aplicação a um caso de estudo na região da Grande Lisboa.  

 

 
20 

 
𝜎T = γ	×	z (2.20) 

 

𝜎′T = γ	×	z − (𝛾�×	𝑧�) (2.21) 

Onde, 𝛾 é o peso volúmico do solo (kN/m3), 𝛾�é o peso volúmico da água (kN/m3) e z a profundidade 
em metros. 

Segue-se a iteração entre os parâmetros normalizados Qtn, Fr, e índice de comportamento (Ic), adotando 
o exponente de tensão com valor unitário (n) para a primeira iteração, até se obter uma diferença igual 
ou menor a 0,01 (Δn ≤ 0,01). 

 

𝑛 = 0,0381	×	𝐼h + 0,05	×	
𝜎%�
𝑝r

− 0,15 
(2.22) 

 

Q�� =
(𝑞� − 𝜎�*)

𝑝r
	×	𝐶f (2.23) 

 

Cf =
𝑝r
𝜎��

�
 (2.24) 

 

F� =
𝑓i

𝑞� − 𝜎��
	×	100 (2.25)  

 

Ih = (3,47 − log 𝑄��)p + (1,22 + log 𝐹�)p 	*,y (2.26) 

 

Determinados os parâmetros normalizados, e dependendo do tipo de solo, determina-se o Qtn,cs 
aplicando o fator corretivo Kc. Em caso de solos com índices de comportamento menores a 1,6, adota-
se um Kc igual à unidade, já para solos entre 1,6 e 2,5, o valor de Kc é determinado pela equação (2.27). 
 

Kh = 5,581×	𝐼hz − 0,403×	𝐼h{×	21,63×		𝐼hp + 33,75	𝐼h − 17,88 (2.27) 

 

Para solos com índice de comportamento superiores a 2,5 e inferiores a 2,7, o valor de Kc é determinado 
pela equação (2.28): 

 

Kh = 6	×	10�x	𝐼hde,xe (2.28) 

 

Não são admitidos valores de Ic superiores a 2,7 para o cálculo deste fator corretivo. Calcula-se assim 
o Qtn,cs, como expressa a seguinte equação: 
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Q��,hi = 𝐾h	×	𝑄�� (2.29) 

 

Para Qtn,cs no intervalo de 50 a 160, e Ic≤ 2,7: 

 

CRRx,y = 93	×	
Q��,Q-
1000

	z + 0,08 (2.30) 

 

Para o mesmo intervalo de Ic mas Qtn,cs inferiores a 50: 

 

CRRx,y = 0,0833	×	
Q��,Q-
1000

+ 0,05 (2.31) 

 

Quando o Ic é superior a 2,7, o CRR7,5 é calculado a partir da seguinte expressão em função do Qtn e do 
Kα: 

 

CRRx,y = 0,053	×	Q��	×	K� (2.32) 

 

O Kα é um fator de redução com base nas tensões de corte estático no momento do sismo, sugerido por 
Boulanger e Idriss (2004). Para as condições de terreno plano, Kα= 1,0. 

Tendo obtido o CRR7,5 é necessário impor-lhe um fator corretivo que o torne representativo da 
magnitude a que o solo irá estar exposto. A determinação do MSF (Magnitude Scaling Factor) deve ser 
baseada no método NCEER e Youd et al. (2001), expresso na seguinte equação, segundo defendido por 
Robertson (2009): 

 

MSF =
10p,p{

𝑀p,ye  
(2.33) 

 

Onde M é a magnitude para verificação de potencial de liquefação em função do concelho, período de 
retorno e classe de importância presentes no Eurocódigo 8 – parte 5 – Anexo NA.I., como está presente 
no capitulo (2.3.1.5). 

A razão de resistência cíclica é obtida pelo produto deste fator corretivo com o CRR7,5, tal como está 
expresso na seguinte equação. 

 

CRR = MSF	×	𝐶𝑅𝑅x,y  (2.34) 
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Para a determinação do CSR é usado o método defendido por Seed e Idriss (1975), através da expressão 
já mencionada na equação (2.7), tal como na abordagem de Boulanger e Idriss (2014). 

 

2.3.2.4 Análise a partir de velocidades de propagação das ondas de corte, Vs  

Andrus e Stokoe (2000) e Andrus et al. (2003) desenvolveram uma metodologia para avaliação da 
resistência à liquefação que se baseia nos valores normalizados da velocidade de propagação das ondas 
de corte. 

À semelhança de outros métodos, este requer a determinação dos dois parâmetros: 

• O primeiro correspondente ao nível de tensão cíclica a que o solo é sujeito durante a solicitação 
sísmica, expressa pela razão de tensões cíclicas (CSR), anteriormente tratada; 

• O segundo é a resistência do solo à liquefação, expressa pela razão de resistência cíclica (CRR), 
que neste caso é função da rigidez do solo para muito baixas deformações, sendo que tem uma 
relação direta com a velocidade de onda de corte normalizada do estado de tensão efetivo 
presente (Vs1). 

A normalização da velocidade de onda de corte em relação às tensões efetivas in situ, à semelhança dos 
valores normalizados inferidos de outros ensaios in situ como o SPT, CPT, PMT e DMT, pode fazer-
se segundo Andrus e Stoke (2000) e Andrus et al. (2003) da seguinte forma: 

 

𝑉�d = 	𝑉i	×	
𝑝r
σ′�*

*,py
  (2.35) 

 

Onde Vs é a velocidade da onda de corte registada, pa é a pressão atmosférica (=100 kPa) e s'v0 é a 
tensão vertical efetiva (nas mesmas unidades de pa). 

No caso de solos com coeficiente de impulso em repouso, K0 significativamente diferente de zero, 
Nunziata et al. (2008) propõem a seguinte correlação: 

 

𝑉�d = 	𝑉i	×	
𝑝r
σ′�*

*,py
×	

0,5
K*

*,dpy

 
 (2.36) 

 

A razão de resistência cíclica (CRR) pode ser considerada como o valor de CSR, que separa os estados 
definidos por um determinado valor de Vs1 em que há suscetibilidade à liquefação, dos estados onde tal 
não se verifica.  

A base de dados relativa aos casos históricos encontra-se limitada a solos não cimentados do Holocénico 
(10.000 anos), para profundidades médias inferiores a 10 m, com nível freático a profundidade entre 
0,5 m e 6 m, e medições de Vs realizadas abaixo do nível freático. As curvas CRR-VS1 foram definidos 
pela seguinte expressão: 

 

𝐶𝑅𝑅 = 	 0,022	×	
𝐾rd𝑉id
100

p
+ 2,8	×	

1
𝑉id∗ − 𝐾rd𝑉id

−
1
𝑉id∗

	 𝐾rp 
 (2.37) 



Microzonamento de suscetibilidade à liquefação. Aplicação a um caso de estudo na região da Grande Lisboa. 

 

 23 

 

Onde Ka1 e Ka2 são fatores que corrigem o efeito da idade em Vs e o CRR, respetivamente, e V*
S1 é o 

limite superior de VS1 para que ocorra liquefação.  

O valor de Vs=210 m/s conduz a um valor de CRR de aproximadamente 0,6, o que é considerado 
equivalente a um valor de NSPT=30 em areias limpas. Baseados nas correlações de NSPT – Vs e nos casos 
históricos, Andrus e Stoke (2000) propuseram as seguintes condições para estimar os valores limites de 
VS1 (que designaram por V*

s1), para os quais não se espera a ocorrência de liquefação.  

 

𝑉id∗ = 215	𝑚/𝑠 Para FC = 5% 

(2.38) 𝑉id∗ = 215 − 0,5	 𝑃𝐹 − 5 	𝑚/𝑠 5% < FC < 35% 

𝑉id∗ = 200	𝑚/𝑠 FC > 35% 

 

Em que FC é a percentagem de finos. 

Os fatores Ka1 e Ka2 são iguais a: 

• 1,0 no caso de solos não cimentados recentes (Holocénico);  

• no caso de solos antigos, as constantes podem ser avaliadas recorrendo às equações e medições 
locais de Vs-NSPT conforme proposto por Andrus et al. (2003). 

Na Figura 2.10 apresenta-se a correlação CRR-Vs1 para areias e siltes, adaptada da proposta por Andrus 
e Stokoe (2000) e Baxter et al. (2011). Na Figura 2.11 apresenta-se uma avaliação de uma areia, tendo 
por base os resultados obtidos de Vs a partir de ensaios SCPTu, analisados com recurso ao software 
Cliq®, que será descrito em maior detalhe adiante. 

 

 

Figura 2.10 - Correlação CRR-Vs1 para areias/siltes (Sharma et al. 2011) 
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Figura 2.11 – Exemplo de uma avaliação da resistência à liquefação de areias, (Viana da Fonseca et al., 2016) 

 

2.3.2.5 Índice de classificação baseado no VS30  

O Vs30 é calculado tendo em conta a velocidade da onda S até à profundidade de 30 m, fazendo-se uma 
média harmónica. Como demonstrado na equação (2.34), a média do tempo do VS30 é calculado como 
a divisão do valor de 30 metros, pelo somatório da razão entre as espessuras (d) e as velocidades das 
ondas S, horizonte a horizonte identificado com velocidades Vs similares (Wair et al., 2012). 

 

𝑉iz* =
30
𝑑
𝑉i

 (2.39) 

 

Segue-se o Quadro 2.9, onde estão presentes as vastas classificações de acordo com os valores do 
parâmetro VS30, baseado no Caltrans Seimic Design Criteria e, é possivel comparar as diferentes 
classificações tendo em conta o Quadro 2.5 onde são apresentados os valores dos parâmetros de VS30, 
baseados no Eurocódigo 8. 

 
Quadro 2.9 – Classificação do solo tendo em conta o valor do VS30 (Caltrans Seimic Design Criteria, 2004)  

Tipo Designação do tipo de solo VS30 (m/s) 

A Rocha dura >1500 

B Rocha 760 a 1500 

C Solo muito denso ou rocha branda  360 a 760 

D Solo denso 180 a 360 

E Solo brando <180 

F Solos que requerem uma avaliação específica --- 
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Segundo Wair et al., (2012), para a correlação entre os resultados do ensaio SPT e VS, deve-se seguir 
as equações apresentadas no Quadro 2.10. Já para a correlação das ondas VS com os resultados do 
ensaio CPT, deve-se fazer uma média do valor obtido com a equação de Mayne (2006), Andrus et al. 
(2007) e Robertson (2009) para solos Holocénicos, apresentados no Quadro 2.11. 

 

Quadro 2.10 – Correlações entre SPT e VS, Wair et al. (2012) 

Solo Correlação entre N60 e VS VS30 (m/s) 

Todos os solos 30	𝑁e*
*,pdy	𝜎′�

*,pxy >1500 

Argilas e Siltes 26	𝑁e*
*,dx	𝜎′�

*,zp 760 a 1500 

Areias 30	𝑁e*
*,pz	𝜎′�

*,pz 360 a 760 

 
Quadro 2.11– Correlações entre CPT e VS, Wair et al. (2012) 
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2.3.3  AVALIAÇÃO DO POTENCIAL À LIQUEFAÇÃO A PARTIR DE ENSAIOS DE LABORATÓRIO 

Para além dos métodos in situ, o estudo do fenómeno da liquefação também foi aprofundado mediante 
a observação do comportamento de provetes de areia submetidos a ensaios monotónicos e cíclicos em 
laboratório, o que não será aprofundado ao longo desta dissertação. 

O ensaio de laboratório mais utilizado para caracterizar a resistência ao corte é o ensaio triaxial. A 
amostra cilíndrica, protegida por uma membrana impermeável, é colocada num pedestal ficando o seu 
eixo e o da câmara coincidentes. Duas pedras porosas são colocadas nas bases da amostra. 

A câmara tem água no seu interior cuja pressão pode ser estabelecida através de uma ligação a um 
compressor. Por sua vez, o topo da amostra é carregado por meio de um êmbolo ligado a uma prensa, 
sendo medida a força por ele aplicada por meio de um anel dinamométrico ou por um transdutor de 
força. Em relação à pressão da água nos poros da amostra, a mesma pode ser medida por meio de um 
transdutor de pressão colocado numa das ligações ao exterior (Matos Fernandes, 2006). 

Segundo Abreu (2012), os ensaios triaxiais podem ser estáticos ou monotónicos de compressão em 
condições drenadas e não drenadas ou ensaios triaxiais cíclicos sob carregamento não drenado para 
avaliação do comportamento de diversas amostras de areia. As amostras podem ser moldadas através 
de diferentes técnicas, com diferentes índices de compacidade e tensões efetivas de confinamento. 
Paralelamente, pode-se determinar a velocidade de propagação de ondas sísmicas nas amostras durante 
a consolidação e aplicação de tensões de desvio crescentes, em particular em carregamento estático. 

Os ensaios triaxiais cíclicos em condições não drenadas permitem a determinação da razão de ação 
cíclica para a qual ocorre liquefação em diversos parâmetros de estado da amostra, definindo-se assim 
uma zona de segurança e de risco. A determinação da velocidade de ondas sísmicas (VS) permite 
também a determinação de um ábaco de risco que relaciona a razão de ação cíclica com a velocidade 
de propagação de ondas transversais normalizadas, considerada por muitos, integradora de diversos 
fatores que outros parâmetros não incorporam. 

Uma solução alternativa ao ensaio anteriormente descrito é o ensaio de corte direto. Este é mais antigo 
e de conceção mais simples. Neste ensaio, a amostra de secção quadrangular é introduzida numa caixa 
cortada horizontalmente em duas metades. Uma força normal, N, é aplicada à base superior da amostra 
por meio de um sistema de pesos e alavancas e mantida constante. 

O ensaio é efetuado impondo uma translação horizontal com velocidade constante à metade inferior da 
caixa de corte, enquanto a superior é mantida fixa à custa de reação, T, cujo valor é medido em cada 
instante por meio de um anel dinamométrico. Antes de o movimento se iniciar garante-se um pequeno 
afastamento na vertical entre as duas metades da caixa de modo a evitar que se mobilizem forças de 
atrito entre duas peças. A tensão tangencial é obtida dividindo a reação mobilizada, T, pela área da 
secção de corte, S, área esta que deve ser corrigida para atender a variação durante o ensaio. Para além 
da força e dos deslocamentos tangenciais, são ainda registados os deslocamentos normais ao plano de 
corte (Matos Fernandes, 2006). 

Podem ainda enunciar-se outros ensaios como, por exemplo: 

• o ensaio HCT (Hollow Cylinder Tests), também designado como ensaio de cilindro oco, que 
permite um controlo independente das três tensões principais que originam a condução de 
diferentes stress-paths. Contudo, a dificuldade de preparação e a complexidade da 
instrumentação envolvida, torna este ensaio altamente demorado e inacessível para a maioria 
dos grupos de pesquisa; 

• e, os ensaios em mesa vibratória (shaking table tests). 
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Não desvalorizando o trabalho desenvolvido nas últimas décadas por muitos autores, para conceber 
uma metodologia capaz de ser aplicada a solos sem coesão, especialmente em solos arenosos pela sua 
sensibilidade a ações cíclicas, é necessário desenvolver uma metodologia capaz de prever a resistência 
cíclica de um solo independentemente da anisotropia, da tensão de confinamento inicial ou da 
compacidade relativa, entre outros, com base em poucos e simples ensaios triaxiais mostrou, ao longo 
da sua progressão, não ser tão simples como se previa. 

 

2.4 ABORDAGEM SIMPLIFICADA À LIQUEFAÇÃO SEGUNDO O EC8 

2.4.1 GENERALIDADES 

Segundo a parte 5 do Eurocódigo 8 (2010), deve efetuar-se uma avaliação da suscetibilidade à 
liquefação quando os solos de fundações incluírem estratos extensos ou lentículas espessas de areia 
solta, com ou sem finos siltosos ou argilosos sob o nível freático e quando o nível freático esta próximo 
da superfície do terreno. Os estudos de caracterização necessários para este efeito devem incluir, no 
mínimo, ensaios de penetração normalizados (SPT) ou ensaios com penetrómetro de cone (CPT), assim 
como a determinação das curvas de distribuição granulométrica em laboratório.  

Se um solo for identificado como suscetível à liquefação e os efeitos daí decorrentes forem considerados 
capazes de afetar a capacidade resistente ou a estabilidade das fundações, devem tomar-se medidas para 
garantir a estabilidade das fundações, como, por exemplo, o melhoramento do solo e fundações por 
estacas (de modo a transferir as cargas para estratos não suscetíveis à liquefação).  

O recurso exclusivo a fundações por estacas deverá ser considerado com precaução, devido às elevadas 
forças induzidas nas estacas pela perda de resistência do solo no estrato ou nos estratos suscetíveis à 
liquefação e às inevitáveis incertezas na determinação da localização e da espessura desses estratos.  

Para edifícios com fundações superficiais, a avaliação da suscetibilidade à liquefação poderá ser 
dispensada quando os solos arenosos saturados se encontrem a profundidades superiores a 15 m, a partir 
da superfície do terreno.  

O melhoramento do solo em relação à liquefação deverá ser feito ou por compactação do solo, para 
aumentar a sua resistência à penetração para além do domínio de perigo, ou por recurso a drenagem 
para reduzir o acréscimo de pressão na água dos poros gerado pela vibração do terreno.    

O Eurocódigo 8, parte 5, ainda descreve situações que levam a assentamentos excessivos, como:  

• A suscetibilidade dos solos de fundação ao aumento da compacidade e a assentamentos 
excessivos provocados por tensões cíclicas induzidas por sismos deve ser considerada quando 
existam, a pequena profundidade, estratos extensos ou lentículas espessas de materiais 
incoerentes soltos não saturados. 

• Também poderão ocorrer assentamentos excessivos em argilas muito moles, devido à 
degradação cíclica da sua resistência ao corte sob a Acão de vibrações do terreno de longa 
duração.  

• O potencial de aumento da compacidade e de assentamento dos solos mencionados acima 
deverá ser avaliado através de métodos disponíveis de engenharia geotécnica, se necessário 
com recurso a ensaios de laboratório apropriados, estáticos e cíclicos, de amostras 
representativas dos materiais investigados.  
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• No caso de os assentamentos provocados pelo aumento da compacidade ou pela degradação 
cíclica serem suscetíveis de afetar a estabilidade das fundações, deverão ser considerados 
métodos de melhoramento do solo.  

No anexo B, são ainda descritos os diagramas empíricos utilizados para a análise simplificada da 
liquefação, que representam correlações experimentais entre medições in situ e tenções tangenciais que 
se sabe terem provocado liquefação em sismos anteriores. No eixo das abcissas desses diagramadas 
apresentam-se as propriedades do solo determinadas pelos ensaios in situ, como, por exemplo, a 
resistência à penetração normalizada. No eixo das ordenadas é representada a tensão tangencial cíclica 
induzida pelo sismo, em geral normalizada pela tensão efetiva devido ao peso dos terrenos 
sobrejacentes. Todos os digramas apresentam uma curva limite da resistência cíclica, que separa a 
região de não liquefação (à direita) da região onde a liquefação é possível (à esquerda e acima da curva). 
Por vezes, são representadas mais do que uma curva, correspondentes, por exemplo, a solos de finos ou 
a sismos de magnitudes diferentes.  

2.4.2 DIAGRAMAS BASEADOS NO NÚMERO DE PANCADAS DO SPT 

Entre os mais utilizados encontra-se o diagrama presente na Figura 4.1 para areias limpas e areias 
siltosas. O valor do número de pancadas SPT normalizado para ter em conta os efeitos do peso dos 
terrenos sobrejacentes e a razão da energia (N1)60. 

 

 

Figura 2.12 - Relação entre as razões de tensão que provocam a liquefação e os valores de (N1)60 para areias 
limpas e siltosas para os sismos de MS=7,5 
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2.4.3 DIAGRAMAS BASEADOS NO NÚMERO DE PANCADAS DO CPT 

Com base em números estudos que correlacionam a resistência CPT e a resistência do solo à liquefação, 
foram elaborados diagramas semelhantes aos da Figura 2.12. Estas correlações diretas devem ser 
preferidas as correlações indiretas, que utilizam a relação entre o numero de pancadas SPT e a 
resistência CPT. 

 

2.4.4 DIAGRAMAS BASEADOS NAS ONDAS DE CORTE, VS 

Esta propriedade é a mais promissora como índice de campo para avaliação da suscetibilidade à 
liquefação de solos onde é difícil colher amostras ou efetuar ensaios de penetração. Além disso, foram 
feitos avanços significativos nos últimos anos na medição das ondas VS no campo. No entanto, as 
correlações entre VS e a resistência do solo à liquefação ainda estão em fase de desenvolvimento, pelo 
que não deverão ser utilizados sem o apoio de um especialista. 
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3 
QUANTIFICAÇÃO DAS 

CONSEQUÊNCIAS DA LIQUEFAÇÃO 
 

3.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Segundo Viana da Fonseca et al. (2016), a amplificação das consequências do fenómeno da liquefação 
depende de diversos fatores, como as condições locais, as características da ação sísmica e a natureza 
da estrutura. Alguns desses fatores são: 

• As características do solo como a compacidade relativa, a granulometria, a percentagem de 
finos, a idade, o grau de saturação, a cimentação, a história de tensões, K0, e o ambiente de 
exposição;  

• As características da ação sísmica, como a magnitude da vibração, a duração da ação e a 
frequência;  

• As características locais, como a geração de excessos de pressão intersticial, redistribuição do 
índice de vazios e padrões de deformação, espessura e sequências de estratos, continuidade de 
zonas livres, posição do nível freático, condutividade hidráulica e inclinação das vertentes.  

No entanto, existem ainda outros fatores que têm a sua influência, tais como os efeitos tridimensionais, 
as condições de abertura de fraturas, as condições das fundações e as estruturas enterradas.  

Independentemente da gravidade, o fenómeno da liquefação pode resultar num vasto conjunto de 
consequências, nomeadamente a deformação e instabilidade das massas de solos, que variam de terreno 
levemente inclinado até terrenos em talude, o aumento das pressões laterais em estruturas de contenção, 
a perda de capacidade de carga em fundações superficiais ou profundas, a perda do apoio lateral em 
estruturas enterradas ou em estacas, o enrugamento da superfície de terrenos, a flutuação de condutas 
enterradas ou túneis e assentamentos causados por reconsolidação dos terrenos liquefeitos, o que pode 
levar a situações como a retratada na Figura 3.1. 

A quantificação das consequências deste fenómeno pode ser baseada em índices de risco, em 
assentamentos e em deslocamentos laterais. 
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Figura 3.1 – Edifícios derrubados, Sismo de Nigata 1964 (JNCEE, 1964) 

 

3.2 ÍNDICES DE RISCO 

3.2.1 ÍNDICE DE POTENCIAL DE LIQUEFAÇÃO 

O Índice de Potencial de Liquefação (LPI), expresso pela equação (3.1), foi originalmente desenvolvido 
no Japão, para estimar o potencial de liquefação capaz de causar danos nas fundações de um 
determinado local (Iwasaki et al., 1978, 1982). Este índice assume que a severidade do fenómeno é 
proporcional à espessura da camada liquefeita e à sua proximidade ao terreno, considerando apenas os 
horizontes com fator de segurança menor que um e profundidades inferiores a 20 m (Viana da Fonseca 
et al., 2016). 

 

 

A avaliação do LPI pode ser transformada de um integral, num somatório comutativo do produto de 
W(z) e F. Em que W é função de z e F do fator de segurança à liquefação, como expresso nas equações 
(3.2) e (3.3). 

 

 

 

Sabendo-se que o fator de segurança, FSliq, está definido como a função do CRR (Cyclic Resistante 
Ratio) pelo CSR (Cyclic Stress Ratio). 

LPI = 𝐹
p*	A

*
×	W	 z 	dz 

 (3.1) 

F = 1 − FSLMN Se FSliq 	≤		1 
(3.2) 

F = 0 FSliq 	>		1 

W z = 10 −	1 2	×	𝑧  (3.3) 
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O risco de ocorrência de liquefação em função deste índice foi definido por vários autores ao longo dos 
anos, não sendo muito divergentes as classificações atribuídas a cada intervalo, tal como presente no 
Quadro 3.1. 

 

Quadro 3.1 – Risco de ocorrência de liquefação em função ao LPI, (Iwasaki et al., 1978, 1982) 

LPI Risco de liquefação  
(Iwasaki et al. 1982) 

Risco de liquefação  
(Luna e Frost 1998)  

0 Muito baixo Pequeno ou nulo 

0 < LPI < 5 Baixo Mínimo 

5 < LPI < 15 Elevado Moderado 

LPI > 15 Muito elevado Máximo 

 

A última atualização foi de Sonmez (2003) (ou Sonmez & Gokceoglu, 2005), apresentada no Quadro 
3.2, que modificou a classificação de Iwasaki et al.(1982) e utilizou o mesmo índice para avaliar a 
gravidade do colapso do terreno, induzido pela liquefação, como apresentado no Quadro 3.3. 

 

Quadro 3.2 – Classificação do risco de ocorrência à liquefação (Sonmez, 2003) 

LPI Categoria do potencial de liquefação 

0 Não liquefiável  

0 < LPI < 2* Baixo 

2* < LPI < 15**  Alto 

15** > LPI Muito alto 

 

*Para CRR calculado por Olsen (1997), este valor é 8 (Lee et al., 2003); 

** Para CRR calculado por Olsen (1997), este valor é 16 (Lee et al., 2003). 
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Quadro 3.3 – Avaliação da gravidade do colpaso do terreno, induzido por liquefação (Sonwez, 2003) 

LPI Gravidade do colapso do terreno 

LPI < 11,5 Não ocorre colapso no terreno  

11,5 < LPI < 32 
Pequena a moderada liquefação, que induz o 
aparecimento de deslocamentos, sand boils e 

assentamentos 

32 > LPI 
Forte liquefação com indução de 

deslocamentos, escorregamentos laterais. 

 

3.2.2 PROBABILIDADE DE LIQUEFAÇÃO 

A probabilidade de liquefação, PL, pode ser estimada de acordo com Juang et al. (2003), pela expressão 
(3.4). 

 

 

De acordo com Chen e Juang (2000), a possibilidade de ocorrência de liquefação pode ser interpretada 
com recurso ao valor da PL, utilizando os critérios do Quadro 3.4 e admitindo que há probabilidade de 
risco de liquefação para valores superiores a 35%. 

 

Quadro 3.4 - Análise do risco de liquefação tendo em conta o PL, Chen e Juang (2000) 

Probabilidade Descrição 

0,85 ≤ PL ≤ 1,00 Liquefação (quase) certa 

0,65 ≤ PL ≤ 0,85 Liquefação muito provável 

0,35 ≤ PL ≤ 0,65 Igualmente provável haver ou não liquefação 

0,15 ≤ PL ≤ 0,35 Liquefação pouco provável 

0,00 ≤ PL ≤ 0,15 Liquefação improvável 

 

3.2.3 ÍNDICE DE GRAVIDADE DE LIQUEFAÇÃO - LS	

Avaliar a gravidade de liquefação significa avaliar o risco de colapso do terreno induzido por liquefação 
proposto por Sonwez e Gokceoglu (2005), com base nos métodos de Ishihara (1985) e Lee et al. (2003). 
O cálculo deste índice, como expresso na equação (3.5), recorre ao valor do fator de segurança FSliq e 
da função W, considerando o mesmo peso (z) como no método do LPI. 

 

P¥ =
1

1 +	
𝐹𝑆LMN
0,96

{,y  (3.4) 
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Em que a função de PL(z) é definida pela equação (3.6) para valores de FSliq menores que 1,411. Se, 
FSliq maior que este valor, PL(z) = 0: 

 

 

Para valores de z > 20 m, W(z) assume o valor de 0, enquanto para valores inferiores, W(z) é definida 
pela equação (3.7): 

 

Deste índice surge a classificação presente no seguinte quadro, com os respetivos intervalos. 

 

Quadro 3.5 – Classificação do Índice de Gravidade de Liquefação (Sonwez e Gokceoglu, 2005) 

Índice de Gravidade de liquefação Classe de gravidade 

85 £ Ls < 100 Muito elevada 

65 £ Ls < 85 Elevada 

35 £ Ls < 65 Moderada 

15 £ Ls < 35 Baixa 

0 £ Ls < 15 Muito baixa 

0 Liquefação Nula 

 

3.2.4 NÚMERO DE SEVERIDADE DE LIQUEFAÇÃO - LSN 

O número de severidade de liquefação, LSN (Liquefaction Severity Number), foi desenvolvido por 
Tonkin e Taylor (2013) e representa os danos de liquefação superficial em terrenos residenciais e 
fundações. O LSN considera a deformação volumétrica densificada, calculada pela ponderação da 
profundidade como um sinal da gravidade dos danos de liquefação prováveis na superficie do terreno 
(Viana da Fonseca et al, 2016). 

O cálculo deste índice é feito de acordo com a equação (3.8): 

 

L� = 𝑃¥	 𝑧 	𝑊(𝑧)
p*	A

*
	𝑑𝑧 

 (3.5) 

P¥ =
1

(1 +
𝐹𝑆LMN
0,96

	𝑑𝑧 FSliq < 1,411 (3.6) 

W z = 10 −	1 2	×	𝑧  (3.7) 

LSN = 1000	
e�
𝑧
	d𝑧  (3.8) 
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em que ev é a deformação volumétrica densificada calculada por horizonte e, z é a profundidade do 
mesmo abaixo da superfície do terreno (em m). 

O cálculo da deformação volumétrica densificada deve seguir a metodologia de Zhang et al. (2002), na 
determinação de assentamentos pós liquefação por reconsolidação, presente nesta dissertação na secção 
(3.3.1.2). 

Os limites de classificação deste índice estão definidos no Quadro 3.6: 

 

Quadro 3.6 – Descrição dos danos com base no LSN, Tonkin e Taylor (2013) 

Intervalo de LSN Efeitos típicos 

0 - 20 
Pouca ou nenhuma expressão de liquefação. 
Danos nas estruturas residenciais típicas. 

20 - 40 

Expressão de liquefação de moderada a severa. 

Ondulação e falhas na superfície do solo. 

Assentamentos estruturais graves. 

>40 

Expressão de liquefação intensiva. 

Danos severos generalizados. 

Assentamentos graves de estruturas, impossibilitando a sua normal 
utilização. 

 

Os autores concluíram que este parâmetro é um bom indicador da vulnerabilidade à liquefação em zonas 
residenciais planas e confinadas, sendo que o mesmo não se verifica quanto à vulnerabilidade de 
deslocamentos laterais. 

 

3.3 ANÁLISE DOS MOVIMENTOS DEVIDO AO FENÓMENO DA LIQUEFAÇÃO 

3.3.1  ANÁLISE DE ASSENTAMENTOS EM “FREE FIELD” 

Antes da apresentação das diferentes análises de assentamentos, é importante referir o significado da 
expressão free-fiel. Um terreno free-field é uma área sem qualquer tipo de estruturas, sendo esta 
expressão traduzida para “terreno aberto” ou “terreno livre”. 

 
3.3.1.1  Assentamentos em início de liquefação 

A estimativa dos assentamentos para areias secas ou saturadas em início de liquefação, usando dados 
de ensaios SPT em profundidade, as tensões geostáticas efetiva e total, bem como a estimativa da 
aceleração horizontal máxima da superfície do maciço a partir de registos sísmicos locais, segue a 
metodologia que se descreve de seguida. 

Primeiro, é necessário realizar a normalização dos registos de SPT para N60, a determinação dos valores 
das tensões geostáticas verticais, resultantes dos pesos volúmicos e espessuras das camadas superiores, 



Microzonamento de suscetibilidade à liquefação. Aplicação a um caso de estudo na região da Grande Lisboa. 

 

 37 

em tensões totais e efetivas e a avaliação do índice de compacidade a partir das propostas apresentadas 
nas equações (3.9) e (3.10). 

O mesmo documento sugere o uso do ábaco de Gibbs e Holtz (1957). Que para solos sobreconsolidados 
se formaliza pela expressão (3.9): 

 

 

Sendo σ’v0 a tensão efetiva e Nj o N72 do Japão, isto é, o N para uma energia de 72 pancadas. 

Enquanto para solos normalmente consolidados, a formulação é a apresentada na equação (3.10): 

 

 

Sendo que, o coeficiente de uniformidade CU, é definido pela equação (3.11): 

 

 

Com a utilização da Figura 3.2, podem-se determinar as deformações volumétricas, εc, em percentagem 
após a liquefação, usando os valores calculados de (N1)60 e de 𝜏𝑎𝑣 𝜎′𝑣0 7,5

. 

 

I7 = 𝐷� = 21	
𝑁ª

𝜎′* + 0,7
 (3.9) 

I7 = 𝐷� = 11,7 + 0,75	 222	𝑁 + 1600 − 730	𝜎′* − 	50	𝑐¬p
d
p (3.10) 

C6 =
𝐷e*
𝐷d*

 (3.11) 
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Figura 3.2 - Relação proposta entre o rácio de tensão cíclica, o valor de (N1)60 e a deformação volumétrica em 

areias limpas saturadas, para sismos de M = 7,5 (Gibbs e Holtz, 1957) 

 

E, finalmente, faz-se o cálculo do assentamento induzido pelo sismo de acordo com a expressão (3.12): 

 

 

Onde, hj é a espessura de cada horizonte, em metros. 

 

3.3.1.2  Assentamentos pós - liquefação, por reconsolidação – Metodologia Determinística 

Após a liquefação, os assentamentos por reconsolidação são determinados tendo em conta a 
metodologia determinística proposta por Zhang et al. (2002), baseado em extensos resultados 
laboratoriais de Ishihara e Yoshimine (1992), e ligações com o CPT, pela compacidade e pelo fator de 
segurança, para deformações volumétricas em areias limpas. 

 

s® =
εQ°
100

�

°±d

	×	h° 
(3.12) 

sT�d³ = εT		dz
´µá¶

*
 (3.13) 
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Em que εv é calculado da seguinte forma: 

 

Como opção, pode-se utilizar um ábaco simplificado de avaliação de assentamentos pós liquefação, 
como ilustrado na Figura 3.3. 

O gmáx é definido por Yoshimine et al. (2006) com a seguinte formulação, descrita na expressão (3.15), 
para cada intervalo de fatores de segurança à liquefação (FSliq): 

 

 

Sendo Fa o limite superior do FSliq: 

 

 

E,  glim definido pela equação (3.17): 

 

 

Por fim, calcula-se o assentamento com recurso à equação (3.18): 

 

εT = 1,5	e�*,ze·	 (¸:)89¹º		×	min	(0,08;	γIáJ) 

(3.14) 
εT = 1,5	e�p,yyd�d,d{x	(½¾:¿¾À)9,Á8Â		×	min	(0,08;	γIáJ) 

gAáC = 0 

 
Se FSliq ≥ 2 

(3.15) 
gAáC = gLMA 

 
FSliq < F𝛼 

gAáC = 	min	 𝛾LMA;	
0,035	(2 − 𝐹𝑆LMN)(1 − 𝐹Æ)

𝐹𝑆LMN − 𝐹Æ
 2>  FSliq >F𝛼 

FÆ = 0,032 + 0,69 (𝑁d)e*,hi
Á − 0,13	×	(𝑁d)e*,hi	; 	(𝑁d)e*,hi ≥ 7 

 (3.16) 

FÆ = −11,74 + 8,34	(𝑞hdfhi)*,pe{ − 1,371	(𝑞hdfhi)*,ypÇ	; 	𝑞hdfhi ≥ 69 

γLMA = 1,859	 1,1 − 	
(𝑁d)e*,h-
46

È
≥ 0 

 
(3.17) 

γLMA = 1,859	 2,163 − 0,478	×	(𝑞hdfhi)*,pe{ z ≥ 0 
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Em que ev é a deformação volumétrica para areias limpas de um horizonte, em metros, e Dzi a espessura 
correspondente a cada horizonte, também em metros. 

 

 
 Figura 3.3 – Ábaco que relaciona os dados normalizados do CPT com os assentamentos volumétricos pós 

liquefação (Yoshimine et al., 2006) 

 

3.3.1.3  Assentamentos pós liquefação, por reconsolidação – Metodologia Probabilística 

Tradicionalmente, o potencial de liquefação é expresso em função do fator de segurança (FS) 
determinados por metodologias determinísticas (Youd et al. 2001). Mas devido a um conjunto de 
incertezas nas metodologias e diversos parâmetros, Juang et al. (2013) desenvolveu um modelo 
simplificado de determinação do assentamento esperado, em caso de ocorrência do fenómeno de 
Liquefação. Este modelo é baseado nas metodologias de Robertson (2009) e Ku et al. (2012). 

Já era conhecida, antes de Juang et al. (2013), a metodologia de Zhang et al. (2002), baseado no ábaco 
construído por Ishihara e Yoshimine (1992). Contudo, esta metodologia tente a sobrestimar o 
assentamento pós liquefação, por reconsolidação, salientando a importância da criação de uma análise 
probabilística capaz de ajustar estes assentamentos determinados por Zhang et al. (2002) com a 
realidade. Então, Juang et al. (2013) propôs uma metodologia que tem em conta os registos históricos 
de casos de assentamento por reconsolidação, pós liquefação. 

Este novo modelo adota uma metodologia probabilística que calibra o resultado obtido da análise 
determinística com os casos de assentamentos da base de dados no local. 

A abordagem determinística para a determinação do assentamento induzido pela liquefação com 
recurso a dados CPT causada por um determinado terremoto é determinada como uma soma do produto 
da deformação volumétrica em cada camada que é suscetível a liquefação, e a profundidade 
correspondente (modificada após Zhang et al. 2002), como expresso na equação (3.19): 

S = 𝜀� M	𝛥𝑧M

�

M±d

 
(3.18) 
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Onde, Sp é o assentamento previsto na superfície do solo; ∆zi, a espessura do horizonte i; evi é a 
deformação volumétrica do estrato e INDi é um indicador de liquefiabilidade, em que toma o valor de 
zero quando o estrato não é liqueficável, e 1 quando é liqueficável.  

O fator de segurança é determinado de acordo com a secção (2.3.2) dependente do CRR e CSR. 

Através do ajuste da curva, o gráfico de Zhang et al. (2002) é aproximada com a equação (3.20), para a 
determinação da deformação volumétrica: 

 

𝜀� %

0

min r9Ìr: Í� N
:
Á�Î�� rÁÌrÈ Í� N

, 𝑏* + 𝑏d ln 𝑞 + 𝑏p ln 𝑞 		

𝑏* + 𝑏d ln 𝑞 + 𝑏pln 𝑞 p

, 𝑖𝑓	

𝑆𝐹 ≥ 	2
1 − d

rÁÌrÈL�	(N)
< 𝑆𝐹 < 2

𝑆𝐹 ≤ 2 − d
rÁÌrÈL�	(N)

  (3.20) 

 

Onde: 

a0 = 0.3773, a1 = - 0.0337, a2 = 1.5672, a3 = -0.1833, 

b0 = 28.45, b1 = - 9.3372, b2 = 0.7975, 

q = qt1N, cs em kg/cm2 (≈ 100 kPa). 

De acordo com o autor desta metodologia, o indicador de liquefação INDi, presente na equação (3.19) 
pode ser considerado como uma variável aleatória e, o seu valor esperado (E[INDi]) e a variância 
(V[INDi]), estão relacionadas com a probabilidade de liquefação num determinado horizonte i (PLi). 

Assim, para um dado CSR, em que FSi = f (qi) e evi = g (FSi, qi) serão ambos valores nominais e, em 
seguida, a variância do estabelecimento previsto pode ser determinada (Juang et al., 2013), pela equação 
(3.21): 

 

 
A previsão do assentamento à superfície pode ser obtida através da aplicação de um fator de ponderação 
(na forma de probabilidade de liquefação) aplicado a cada camada, utilizando uma função de 
mapeamento PL-FS (Ku et al., 2012), presente na equação (3.22): 

 

SÑ = 𝜀� M	𝛥𝑧M	×	𝐼𝑁𝐷M

�

M±d

 
(3.19) 

µÑ = E 𝜀� M	𝛥𝑧M	×	𝐼𝑁𝐷M

�

M±d

= 	 𝜀� M	𝛥𝑧M	×𝐸 	𝐼𝑁𝐷M =	
�

M±d

𝜀� M	𝛥𝑧M	𝑃𝐿M	
�

M±d

 
(3.21) 

𝑃𝐿M = 1 − 	Φ	
0,102 + ln 𝐹𝑆

0,276
	≈

1

1 +	 𝐹𝑆0,9
e  (3.22) 



Microzonamento de suscetibilidade à liquefação. Aplicação a um caso de estudo na região da Grande Lisboa.  

 

 
42 

 
Este autor descreve a equação (3.19) como “não perfeita”, aconselhando a aplicação de um fator 
multiplicador de calibração, M (Model bias factor). Determina-se assim, o assentamento pela equação 
(3.23), segundo Juang et al. (2013): 

 

 
Onde Sa é o assentamento previsto pela metodologia atual, e M é o fator de calibração baseado em casos 
históricos. 

Combinando a equação (3.19) e (3.23), o assentamento previsto segundo a metodologia atual é 
formulado segundo a equação (3.24): 

 

 

Assumindo que M é independente de INDi e de Sp, então a média e a variância de Sa pode ser 
determinada. Assim, é possível determinar a curva de “ponto de excedência de assentamento”, em que 
a probabilidade de exceder um assentamento limite é determinada, como presente na Figura 3.4 
(detalhes em Juang et al., 2013). 

 

 

Figura 3.4 – Relação entre a probabilidade e os assentamentos limites espectáveis (Juang et al., 2013) 

 

3.3.2 ANÁLISE DE ASSENTAMENTOS COM INFLUÊNCIA DE ESTRUTURAS 

A base para a estimativa de assentamentos em edifícios devido à liquefação é maioritariamente baseada 
em métodos empíricos, que foram desenvolvidos para o período pós liquefação, para assentamentos 
unidimensionais em free-field, sem o efeito das estruturas. Assim, são negligenciados mecanismos que 

Sr = M	×	SÑ (3.23) 

Sr = M	×SÑ = 𝑀 𝜀� M	𝛥𝑧M		𝐼𝑁𝐷M

�

M±d

 
(3.24) 
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contribuem para esse assentamento que podem agravar os efeitos nas estruturas e nas suas utilidades 
(Bray e Dashti, 2014). 

Os assentamentos nas fundações e a largura das mesmas são normalizadas pela espessura de solo 
liqueficável, tal como demonstrado na Figura 3.5, que é baseada em registos de assentamentos em 
edifícios após um sismo (Liu e Dobry, 1997). 

 

 
Figura 3.5 – Relação entre assentamentos nas fundações, e a largura da mesmal (Liu e Dobry, 1997) 

 

Esta normalização demonstra que os assentamentos em edifícios devem ser proporcionais à espessura 
do solo liqueficável. Então, se a espessura do solo que é suscetível à liquefação duplica, duplicarão 
igualmente os assentamentos verificados no edifício. Assim, é devido a este pressuposto geralmente 
assumido que a resposta volumétrica do solo liqueficável comanda o assentamento verificado no 
edifício. Contudo, em 1988, Ishii e Tokimatsu, defenderam que quando a largura da fundação é duas 
ou três vezes maior que a espessura do solo liqueficável, os assentamentos na estrutura são iguais aos 
previstos na superfície do terreno em free-field. 

Todos estes estudos são muito preliminares e baseados nos assentamentos calculados em free-field, o 
que não tem grande representatividade da realidade, daí a importância de analisar casos reais, presentes 
na secção (3.3.3).  

Tal como mencionado na secção (2.2), a atividade sísmica induz um ciclo de pressões intersticiais e 
liquefação que produz um conjunto de mecanismos de movimento nos edifícios, alguns deles ilustrados 
conceptualmente na Figura 3.6 (Dashti et al. 2010; Bray e Dashti 2010). 
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Figura 3.6 – Tipos de assentamento induzidos pela liquefação: (a) causado por deformações volumétricas 

devido às poro-pressões (Dashti et al. 2010); (b) perda da capacidade de carga do solo (Dashti et al. 2010); (c) 
interação entre o solo e a estrutura durante o sismo (Bray e Dashti, 2010). 

 

Os principais mecanismos de variação volumétrica induzidos são as deformações volumétricas 
localizadas durante o carregamento cíclico parcialmente drenado e controlado por gradientes 
hidráulicos transitórios 3-D, descritos nos três casos da Figura 3.6. 

• (a) Verificam-se assentamentos devido a várias causas como a consolidação após liquefação, 
ou degradação da estrutura do solo. As deformações volumétricas induzidas pela consolidação 
são induzidas à medida que as pressões de água em excesso nos poros se dissipam e a tensão 
efetiva do solo aumenta; 

• (b) Os principais mecanismos de deslocamento induzidos por corte são as falhas parciais sob a 
carga estática de estruturas devido às perdas de resistência do solo da fundação, resultando em 
inclinação da estrutura; 

• (c) Por último, verificam-se assentamentos cumulativos da fundação devido aos movimentos 
provocados pelas cargas cíclicas perto das fundações. 
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3.3.3 CASOS HISTÓRICOS DE ASSENTAMENTOS EM ESTRUTURAS POR LIQUEFAÇÃO DO SOLO 

No contexto do estudo dos assentamentos induzidos pela liquefação do solo, vale a pena analisar alguns 
casos históricos de sismos recentes com evidência de liquefação, sobre os quais têm sido divulgados 
dados relevantes sobre os movimentos observados no solo, como se apresenta nas seções seguintes.  

 

3.3.3.1 Kocaeli, Turquia, 1999 

Em Adapazari, na Turquia, as estruturas são geralmente muito rígidas e fundadas em terrenos rijos, até 
que se deu uma falha no solo devido à atividade sísmica ocorrida em 1999. Os edifícios deslocaram-se 
verticalmente para o solo circundante, inclinaram-se devido ao movimento das suas fundações e ainda 
deslizaram lateralmente sobre o terreno liquefeito. A falha do solo resultou maioritariamente da 
liquefação cíclica de solos siltosos de baixa plasticidade, saturados e superficiais. Os deslocamentos 
verticais medidos nos edifícios em relação ao solo envolvente, foram maiores do que o que poderia ser 
explicado pelo assentamento de reconsolidação pós-liquefação (Bray e Dashi, 2014). 

Os assentamentos no solo em free field foram significativamente menores do que os assentamentos 
onde havia construções, mesmo que as larguras dos edifícios fossem significativamente maiores do que 
a espessura da camada liqueficável superficial. As deformações induzidas por corte e as deformações 
volumétricas localizadas sob as fundações dos edifícios, foram as razões apontadas para a justificação 
de tamanho assentamento, contrariando o trabalho de Ishii e Tokimatsu (1988). Tal como já referido na 
secção (3.3.2), estes autores defendem que, se a largura da fundação do edifício for três ou quatro vezes 
maior que a camada liquefeita, não há acréscimo de assentamentos, em comparação com os 
assentamentos esperados em free-field por reconsolidação. 

Ainda se pode constatar que, quanto maior o porte dos edifícios, maior eram os assentamentos 
verificados, as inclinações e o risco de derrubamento. 

Em contraste com os assentamentos previstos, tendo em conta a relação entre estes e a espessura da 
camada de solo liqueficável, os danos foram bastante superiores ao esperado, visto que a camada tinha 
apenas poucos metros e os danos registados foram muito elevados. Assim, devido a este facto, os danos 
ocorridos não podem ser estimados pelas relações empíricas tradicionais. Além disso, o efeito da carga 
das estruturas parece ser bastante prejudicial, uma vez que, o colapso do solo ocorreu maioritariamente 
em redor das edificações e, de uma forma muito menos incisiva, nos locais mais afastados (Sancio et 
al. 2002). 

O mecanismo de assentamento mais comum neste sismo foi o rápido deslizamento do solo diretamente 
abaixo das estruturas para o exterior, devido à perda temporária de capacidade de suporte, como 
presente na Figura 3.6, caso b.  

Segundo Sancio et al. (2004), a relação altura/largura (H/B), a pressão de contacto do edifício e a sua 
inclinação, influenciam fortemente os assentamentos esperados. No entanto, a largura da fundação e a 
espessura da camada liqueficável mostraram ser insuficientes para prever o agravamento nos 
assentamentos estimados, por reconsolidação, com a existência de construção. 

 

3.3.3.2 Maule, Chile, 2010 

Durante este terramoto, foi notório que os edifícios maiores, sujeitos ao movimento causado pelo sismo, 
tiveram um bom comportamento, enquanto que, muitos outros edificados modernos foram severamente 
danificados, devido ao colapso do solo por liquefação (Bray e Frost, 2010; Bray et al., 2012). 
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A profundidade do terreno liqueficável foi de 1,5 m, sendo composto essencialmente por areia siltosa 
bem graduada com aproximadamente 10 a 15% finos não-plásticos, a pouco plásticos. A resistência à 
penetração do SPT tomou valores de 5 a 15 pancadas na parte superior a esta camada (Bray e Dashti, 
2014). 

Grandes quantidades de material sedimentar estavam presentes no canto nordeste do edifício Riesco, 
como demostrado na Figura 3.7. O canto nordeste deste edifício deslocou-se cerca de 40 cm em relação 
ao solo adjacente, enquanto o edifício Bulnes não pareceu ter sofrido deslocamentos permanentes. Em 
contrapartida, o extremo sul do edifício Riesco assentou apenas 10 cm, enquanto o solo circundante a 
este assentou cerca de 20 cm. A extremidade norte do Edifício Riesco inclinou aproximadamente 1º 
para Este e 1º para Norte, como resultado do movimento diferencial. Este movimento diferencial 
produziu também inclinação e deformação da laje interior. Em contraste, os edifícios Errázuriz e Montt 
assentaram uniformemente cerca de 10 cm, enquanto o terreno circundante assentou cerca de 20 cm. 

 

 
 

Figura 3.7 – Assentamentos no edifício Riesco (Bray et al., 2012) 

 

O edifício Riesco foi o que sofreu os maiores danos estruturais, resultantes de movimentos induzidos 
pela liquefação. Outra estrutura altamente danificada foi o hospital de Curanilahue, onde os danos foram 
concentrados perto das aberturas de isolamento existentes entres as alas. No entanto, também foi claro 
que estes danos estruturais foram provocados pelos movimentos do solo induzidos pelo fenómeno da 
liquefação.  

 

3.3.3.3 Christchurch, Nova Zelândia, 2011 

Durante os anos de 2010 e 2011, Christchurch foi fortemente atingido pelos sismos de 4 de Setembro 
de 2010, com magnitude de 7,1, e, 22 de Fevereiro de 2011, com magnitude de 6,2. Estes sismos 
produziram um grande movimento no solo dentro do Central Business District (CBD), sendo que, o 
sismo de 22 de fevereiro foi o mais arrasador, tendo causado 185 fatalidades. O solo liquefez e uma 
parte substancial da CBD foi afetada, comprometendo o bom desempenho de alguns edifícios devido 
aos assentamentos diferenciais, aos movimentos laterais, às inclinações dos edifícios e à falha de 
capacidade de suporte dos mesmos. Baseado em estudos recentes, cerca de 1046 desses edifícios foram, 
ou terão de ser, totalmente ou parcialmente demolidos, devido aos danos sofridos durante esse terramoto 
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(Canterbury Earthquake Recovery Authority, 2013). As perdas foram estimadas em 18 mil milhões de 
dólares (Wood, 2012). 

O CBD de Christchurch está localizado em depósitos holocénicos das planícies de Canterbury. O 
horizonte pós glaciar sedimentar tem uma espessura entre os 15 e os 40 metros e, sobrepõe-se a 
formações de cascalho e sedimentos de grão fino de 300 a 400 m de espessura, representando a 
deposição durante os períodos glaciais e interglaciais e, em conjunto, compreendem uma série de 
aquíferos subterrâneos (Brown e Weeber, 1992). Os depósitos superficiais de solo, até 15 ou 20m, 
variam significativamente em distâncias curtas, tanto horizontalmente, como verticalmente, mas são 
maioritariamente areias não plásticas, cascalhos e areias limpas, com alguns depósitos orgânicos (Bray 
e Dashti, 2014). 

Segundo Bradley e Cubrinovski (2011), a magnitude de 7,1 no sismo de Darfield causou a rotura até a 
uma distância entre os 18 e os 20 km a oeste de CBD, com a máxima aceleração horizontal registada 
de 0,24 g, enquanto que, o sismo de Christchurch, com magnitude de 6,2, causou a rotura apenas de 3 
a 6 km do centro da CBD, com uma aceleração máxima de 0,37 a 0,52 g. 

Grande parte dos edifícios com fundações pouco profundas localizados em zonas afetadas pela 
liquefação, sofreram grandes assentamentos com significantes assentamentos diferenciais e perda da 
capacidade de suporte (Cubrinovski et al. 2011, Bray et al. 2014). Um exemplo desses assentamentos é 
o de um edifício industrial, onde ocorreram contínuas ejeções de areia em redor do seu perímetro. 
Devido a estas, vários sumidouros foram criados devido aos fluxos de água ascendente. O edifício 
assentou cerca de 25 cm a Sudoeste e, cerca de 10 a 20 cm em relação a Noroeste. 

A liquefação ficou claramente registada pelas fendas, fissuras e depressões na superfície do solo, bem 
como os jatos de água e areia. 

Contrariamente ao observado na CBD, num edifício de 7 andares perto da Torre Hall não foram 
observados grandes assentamentos diferenciais, mesmo com a notória presença de vários jatos de areia 
e água. Os assentamentos quase negligenciáveis de, no máximo, 3,5 cm podem ser justificados pelas 
opções construtivas de 75 estacas moldadas de betão, com diâmetro variável entre 0,6 a 0,9 m, e com 
profundidade de 9m, fundadas numa camada densa de cascalho subjacente aos solos liquefeitos (Zupan, 
2014). 

Várias estruturas suportadas por estacas foram identificadas nas áreas que sofreram liquefação e, como 
seria de esperar, as estruturas assim suportadas sofreram menos danos do que os edifícios que as 
rodeavam (Cubrinovski et al. 2011, Bray et al. 2014). No entanto, há registo de estruturas suportadas 
por estacas que foram gravemente danificadas ao longo da lateral do rio Avon (Bray e Dashti, 2014). 

 

3.3.3.4 Tohoku, Japão, 2011 

Em Março de 2011, com magnitude de 9,0 em Tohoku, o sismo arrasou grandes áreas no Japão, 
especialmente devido ao tsunami, mas também com fortes registos de liquefação em zonas edificadas, 
como presente nos estudos de Tokimatsu et al. (2011). 
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Figura 3.8 – Assentamentos diferenciais em edificações localizadas lado a lado (Ashford et al., GEER 2011) 

 

Ao longo da área devastada pelo sismo, várias situações contrastantes foram encontradas, como a visível 
na Figura 3.8. É possível verificar que na qual se verifica que, a superfície do solo assentou cerca de 30 
cm em relação ao edifício da esquerda, que foi fundado em estacas profundas e não sofreu qualquer 
assentamento, enquanto o edifício da direita, com uma fundação superficial, assentou cerca de 40 cm 
em relação à superfície do solo e, um total de 70 cm em relação ao edifício da esquerda (Bray e Dashti, 
2014). 

Assim, pode-se concluir que o assentamento em free field, com cerca de 30 cm, sofreu um grande 
agravamento com a presença de edificado construído sobre fundações superficiais. 
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3.3.4 MOVIMENTOS LATERAIS 	

3.3.4.1 Índice de Deformabilidade Lateral, LDI 

Baseado nos  resultados laboratoriais, Ishihara e Yoshimine (1992) conseguiram criar uma relação entre 
os valores do CPT (baseado na compacidade relativa) e o fator de segurança, para deformações 
volumétricas em areias limpas. 

O índice de deformabilidade lateral aplica a aproximação do CPT para areias limpas equivalentes, com 
os perfis de deformação volumétrica, com um relativo ajuste, baseado em casos históricos para a 
geometria do terreno. 

Assim, o LDI é definido pela equação (3.25), em que glim é definido pela equação (3.26), em caso de 
dados de ensaios SPT e, pela equação (3.27), em caso de dados de ensaios CPT. 

 

 

 

 

3.3.4.2 Deslocamentos Laterais, LD 

Segundo Zhang et al. (2004), os deslocamentos laterais podem ser obtidos através do valor de LDI e 
dependem da inclinação do terreno. 

Para terrenos ligeiramente inclinados, sem face livre (0,2 < S >3,5%), a função LD é definida pela 
equação (3.28), enquanto que, para terrenos nivelados com face livre (4 < L/H < 40), a função LD é 
definida pela expressão (3.29). 

 

 

 

LDI = 𝛾LMA	𝑑𝑧
Ù	AáC

*
 

(3.25) 

𝛾𝑙𝑖𝑚 = 1,859	 1,1−	
𝑁1 60	𝑐𝑠
46

3

≥ 0 

 

(3.26) 

𝛾𝑙𝑖𝑚 = 1,859	(2,163−0,478	(q𝑐1𝑛,𝑐𝑠)
0,264)

3
	≥ 0 (3.27) 

LD = S + 0,2 )	LDI (3.28) 

LD
𝐿𝐷𝐼 = 6	

𝐿
𝐻

0,8
 (3.29) 
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O rácio da deformação lateral medida, LD, e o índice de deformação lateral, LDI, versus a largura pela 
altura (L/H) para terrenos nivelados ou pouco inclinados, com face livre, está ilustrado na Figura 3.9 
segundo casos históricos disponíveis. 

 

 
Figura 3.9 – Rácio da deformação lateral medida (LD) e índice de deformação lateral (LDI) versus L/H para: (a) 
casos históricos disponíveis em solos nivelados e ligeiramente inclinados com face livre, à direita; (b) com base 

no SPT; (c) com base no CPT (Zhang et al., 2004) 
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4 
ZONAMENTO DE SUSCETIBILIDADE 

À LIQUEFAÇÃO  
 

4.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O microzonamento é a subdivisão de zonas sísmicas em zonas mais pequenas de exposição similar a 
vários efeitos em caso de sismo (Wang e Timlaw, 1994). 

Segundo as guidelines propostas pelo serviço de proteção civil italiano na Conferenza delle Regioni e 
delle province autonome para o microzonamento (Guidelines for seismic microzonation, 2015), o 
primeiro passo é essencialmente a determinação das alterações que a área sofrerá aquando da ocorrência 
do maior terramoto esperado, nomeadamente: a probabilidade da sua ocorrência; a origem da falha; os 
horizontes de solo que poderão amplificar ou atenuar a sua ação; a interação do solo com as estruturas 
tendo em conta as forças sísmicas associadas, bem como a avaliação dos riscos e perigos. 

Segundo Teves Costa (2005), em português, muitas vezes confunde-se o termo “perigosidade sísmica” 
com “risco sísmico”, mas é importante a sua distinção. De acordo com a convenção internacional, o 
“risco sísmico” refere-se às perdas esperadas, de um determinado elemento exposto a um sismo, durante 
um determinado período de tempo. Esse elemento pode variar entre um prédio, uma cidade ou até uma 
população, e de acordo com o elemento, o risco será expresso em perdas económicas, danos do 
edificado ou número de vidas. Então, para se determinar o risco é necessária uma ponderação da prévia 
avaliação da perigosidade sísmica, da vulnerabilidade e do custo. 

Para a avaliação da perigosidade sísmica, é fundamental ter uma correta caracterização dinâmica do 
local, bem como uma caracterização da resposta do solo durante o terramoto. Um parâmetro 
fundamental, para a avaliação da mesma, é a amplitude do movimento do solo produzido por sismos 
moderados a fortes, assim como as frequências de vibração associadas a esse movimento (Teves Costa, 
2005). A resposta do solo é largamente influenciada pela geologia do local, bem como pelas condições 
de confinamento em que solo se encontra. A exata informação geológica, geomorfológica, geofísica e 
geotécnica, conjugada com o fundo sismotectónico e a sismicidade são a base para a interpretação da 
resposta do solo, o que permite propor estimativas de engenharia confiáveis e quantitativas dos efeitos 
nos locais. 

A resposta do solo consegue ser estimada em relação à aceleração de referência esperada, dependendo 
do concelho. No entanto, atualmente são usados diversos ensaios de campo para simular as ondas 
produzidas pelos sismos, através da reprodução de microssismos, e assim analisar a resposta do solo de 
uma forma mais fidedigna, conseguindo-se estimar a frequência e a amplificação através do som vindo 
do solo. Embora inúmeros fatores contribuam para um aumento significativo dos danos provocados 
pelo sismo, a amplificação dos movimentos do solo e a liquefação poderão ser os mais significativos. 
Para desenvolver um estudo de perigosidade sísmica, e respetivas consequências, como a liquefação, 
existem duas abordagens diferentes: a probabilística e a determinística. Enquanto a abordagem 
determinística, que se baseia no estudo da atividade das estruturas geológicas, vai indicar qual o sismo 
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que provocará o maior movimento do solo no local de interesse, a abordagem probabilística, que se 
baseia no estudo estatístico da distribuição espaço-temporal das ocorrências sísmicas, vai indicar a 
probabilidade de ser excedido um determinado nível de movimento do solo no local de interesse, num 
determinado período de tempo (Teves Costa, 2005). 

O estudo do risco sísmico começou a tomar maiores proporções na Índia devido aos sismos das últimas 
duas décadas, sendo os mais recentes o Indian Ocean em 2004, Kashmir em 2005 e o Sikkim em 2011. 

Na Índia seguiram a metodologia de microzonamento sísmico, defendida por Satyam e Rao (2009), 
apresentada na Figura 4.1. 

 

 

Figura 4.1 - Metodologia apresentada por Satyam e Rao (2009) para o microzonamento à liquefação 

 
Em Portugal continental é possível definir várias zonas sismogénicas que estão relacionadas com a 
distribuição espacial da sismicidade. A divisão de uma determinada região em diferentes zonas, criando 
uma zonagem sísmica, pode não ser única, dependendo do autor e da escala do trabalho a desenvolver. 

 

4.2 NORMAS PARA O MICROZONAMENTO SÍSMICO 

4.2.2  ELEMENTOS PARA O MICROZONAMENTO SÍSMICO 

O primeiro elemento necessário para o microzonamento é um número considerável de dados sobre o 
local, como sondagens, ensaios SPT, CPT, ou informação sobre velocidades das ondas sísmicas de corte 
Vs, através de ensaios como os geofísicos, o SDMT ou cross-hole. É importante ter uma quantidade 
suficiente de informação armazenada corretamente, numa ferramenta informática, como em sistemas 
de informação geográfica, GIS. 
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Toda a informação geológica, geotécnica, hidrogeológica, sismotéctónica, bem como registos históricos 
de sismicidade devem ser recolhidos e tratados. 

A avaliação de um horizonte capaz de amplificar a ação sísmica depende de vários fatores, como: 

• O risco sísmico da zona, onde estão definidos a magnitude e a aceleração máxima esperada;  

• A morfologia do local; 

• Litoestatigrafia, com indicação da profundidade do firme rochoso ou bedrock; 

• Morfologia do bedrock; 

• Informação geológica e geotécnica do local; 

• Velocidade de ondas S (Vs); 

• Período fundamental de vibração; 

• Classificação do solo em condições dinâmicas. 

 

E para a avaliação da propensão à liquefação são requeridos os seguintes dados: 

• Movimento do solo (geralmente em termos de aceleração máxima do solo); 

• Magnitude dos eventos esperados; 

• Secção litoestratigráfica; 

• Granulometria; 

• Nível freático; 

• Resistência do solo sob carga cíclica. 

 

4.2.3  NÍVEIS DE MICROZONAMENTO SÍSMICO 

Segundo a regulamentação italiana (Guidelines for seismic microzonation, 2015), existem 3 níveis de 
estudo para o microzonamento sísmico: 

• Nível 1 - Mapa de Microzonas de sismicidade homogénea: 

§ Tem o objetivo de mapear zonas com comportamento sísmico homogéneo à escala 
1:5000 ou 1:10000. Este nível representa um estudo preparatório para os seguintes 
níveis. 

• Nível 2 - Mapa de investigação: 

§ Este nível, como evolução do anterior, já deve ter uma escala de, no mínimo; 1:10000;  

§ A informação que geralmente está presente neste mapa é: 

a. A localização de investigações anteriores que foram recolhidas; 

b. O tipo de investigação; 

c. Identificação das áreas em que outras investigações extra são consideradas 
importantes ou obrigatórias. 

• Nível 3 - Mapa de Microzonas de sismicidade homogénea: 
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§ Para este nível, a informação deve conter: 

a. As investigações prévias ao local; 

b. Mapas geológicos e geotécnicos à escala de 1:10.000, no mínimo e de 
preferência mais detalhada; 

c. Unidades litológicas à escala 1:10.000; 

d. Litoestatigrafia inferidos de dados de furos; 

e. Secções transversais geolitológicas construídas a partir de dados inferidos de 
a), b) e c); 

f. Mapa dos perigos hidrogeológicos. 

 

Quando existe pouca informação sobre a zona, ter-se-á que aumentar os ensaios de investigação no 
local, visto que não é possível criar um microzonamento sem qualquer uma destas informações.  

As microzonas, segundo este regulamento, são classificadas e distinguidas nos 3 seguintes grupos: 

A. Zona estável: onde nenhum efeito tem significado; 

B. Zona estável com potencial de amplificação: onde se espera uma amplificação da ação sísmica, 
como consequência da litoestatigrafia e morfologia; 

C. Zona com potencial de instabilidade: onde são expectáveis vários efeitos sentidos devido á 
atividade sísmica, como: 

§ Deslizamentos de terreno; 

§ Liquefação; 

§ Falhas ativas; 

§ Assentamentos diferenciais. 

Em Portugal ainda não existe regulamento para o microzonamento, pelo que o regulamento italiano, 
aqui sumariamente apresentado, é o mais completo a seguir.  

 

4.3 ZONAMENTO DO POTENCIAL DE LIQUEFAÇÃO EM PORTUGAL 

O único registo de um zonamento em Portugal, tendo em conta o fenómeno da liquefação, foi feito por 
Jorge (1993). O seu trabalho começou por identificar os sismos em que há registo de relatos que 
comprovam a ocorrência do fenómeno de liquefação, tais como: 

• Fluxos de água e areia a partir fissuras ou aberturas do solo, com a formação de pequenos 
vulcões de areia, ou ainda, injeção de areia em poços; 

• Subsidência ou colapso do solo em extensões limitadas, em materiais arenosos; 

• Assentamentos de edifícios fundados em material arenoso. 

Os 6 sismos em Portugal que contam com este tipo de relatos estão apresentados no Quadro 4.1. 
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Quadro 4.1 – Sismos em que houve referência à liquefação, Jorge, (1993). 

Sismos Latitude  Longitude Magnitude 
Intensidade 

máxima 

26/Jan/1531 38,95 -9,00 7,1 IX 

01/Nov/1755 
37,00 
37,00 

-10,00 
-10,50 

8,5 X 

31/Mar/1761 
37,00 
36,00 

-10,00 
-10,50 

7,5 IX 

12/Jan/1856 37,10 -8,00 6,0 VII 

11/Nov/1858 38,20 -9,00 7,2 IX 

23/Abr/1909 38,95 -8,82 7,6 IX 

 

Tendo em conta a grande variabilidade dos relatos históricos, Jorge (1993) optou por classificá-los, 
distinguindo dois grupos: 

• Um grupo que, os acontecimentos descritos apontam diretamente para a ocorrência de 
liquefação. Sendo este grupo subdividido em: 

1. Liquefação certa 

2. Liquefação duvidosa 

3. Liquefação muito duvidosa 

• E, outro grupo que engloba os relatos que não descrevem o fenómeno de liquefação, mas sim 
outros fenómenos cuja interpretação permite considerar a sua ocorrência como possível. 

Assim, Jorge (1993) decidiu estudar a relação entre a magnitude do sismo, versus a distância máxima 
ao local onde se conhece registos fidedignos de liquefação. Os valores estão apresentados no Quadro 
4.2 e permitem estabelecer uma relação entre a magnitude e o logaritmo da distância de liquefação. 
Essa relação é conseguida, recorrendo ao método dos mínimos quadrados e, assim obtém-se a seguinte 
equação: 

 

log 𝑅 = 0,61	×	𝑀𝑠 − 2,52 (4.1) 

 

Sendo que o Ms é a magnitude de Richter e o R a distância à fonte epicentral, em km. 

Definida esta relação, foi possível abordar o zonamento do potencial de liquefação. Para concretizar 
este objetivo, Jorge (1993) seguiu o procedimento sugerido por Youd e Perkins (1978). Primeiramente, 
foram definidas as zonas de geração sísmica do território nacional continental e, de seguida, tendo por 
base os dados de sismicidade histórica e instrumental, bem como da relação da magnitude com a 
distância máxima estabelecida, procedeu-se ao zonamento do potencial de liquefação pela via 
probabilística, baseada na abordagem clássica de Cornell, que foi adaptada por Algermissen e Perkins 
(1975), obtendo como resultado final o mapa apresentado na Figura 4.2. 
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Quadro 4.2 –Distancia máxima de manifestação do fenómeno de liquefação (Jorge, 1993) 

Sismo Magnitude Distância máxima 

1531 7,1 80 

1755 8,5 420 

1858 7,2 60 

1909 7,6 120 

 

 

Figura 4.2– Localização de fenómenos de liquefação associados a sismos históricos (Jorge, 1993) 

 

Feito isto, Jorge (1993) procedeu à avaliação do potencial de liquefação criada pela atividade sísmica 
de cada uma das zonas no território continental. Para o efeito, cada área de geração foi dividida por uma 
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malha quadrada, e, considerando uma distribuição homogénea de sismicidade dentro de cada zona, 
definiu-se a atividade sísmica de cada área elementar, como apresentado na Figura 4.3. 

 

 

Figura 4.3 – Esquema de avaliação da contribuição conjunta das zonas sismogénicas para tratamento de um 
ponto da malha definida (Jorge, 1993) 

 

Conclui-se assim que o zonamento da suscetibilidade à liquefação do território continental baseia-se 
em critérios geológicos e geomorfológicos, complementados com os dados da liquefação histórica. Para 
a elaboração do mapa, Jorge (1993) procedeu à análise da seguinte informação base: 

• Carta hipsométrica de Portugal na escala 1:500 000, do instituto Geográfico e Cadastral (1974); 

• Carta geológica de Portugal na escala 1:500 000, dos Serviços Geológicos de Portugal (1972); 
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• Cartas geológicas de Portugal na escala 1:200 000, dos Serviços Geológicos de Portugal 
(folha1, 7 e 8 de 1989); 

• Cartas geológicas de Portugal 1:50 000 (folhas 13-A, 13-c, 16-A, 16-C, 19-A, 19-C, 22-B, 22-
D, 23-A, 23-C, 26-B, 27-A, 34-C, 38-B, 39-A, 39-C, 48-D, 51-D, 52-A, 52-B, 53-A E 53-B) 
dos Serviços Geológicos de Portugal. 

E definiu os seguintes níveis: 

• Suscetibilidade alta a muito alta; 

• Suscetibilidade moderada; 

• Suscetibilidade baixa a muito baixa; 

• Suscetibilidade nula. 

Tendo tido, como resultado final o mapa de zonamento quanto ao potencial de liquefação de Portugal 
continental. Parte desse mapa, referente à zona da Grande Lisboa está apresentado na Figura 4.4, tendo 
servido como principal referência para o desenvolvimento deste trabalho. 
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Figura 4.4 – Zonamento do Potencial de Liquefação (Grande Lisboa e Alentejo) (Jorge, 1993) 
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5 
PESQUISA DO SÍTIO-PILOTO 

 

5.1 RECOLHA DE INFORMAÇÃO 

Para o início desta investigação foi essencial comparar os mapas geológicos da região da Grande Lisboa, 
presente na Figura 5.1, onde são visíveis os grandes depósitos holocénicos de sedimentos arenosos na 
margem sul do Rio Tejo, abrangendo os concelhos de Benavente, Montijo, Vila Franca de Xira, entre 
outros. Esta figura conta também com a tabela cronoestratigráfica internacional, onde se pode também 
analisar em detalhe a legenda do mapa geológico dentro do mesmo intervalo de tempo geológico. 

A “sismicidade histórica”, segundo Teves Costa (2005), refere-se à sismicidade observada antes da 
existência de registos instrumentais. Em alguns locais, eram relatados todos os sismos sentidos, mesmo 
que de pequenas amplitudes, enquanto, em outros, apenas se encontram registos de sismos de grande 
magnitude, que causaram o pânico nas populações, como os registos históricos relatados no trabalho de 
Jorge (1993). 

Baseado na sismicidade histórica, Cabral et al. (2011) definiu o vale do rio Tejo como uma área que 
tem sido gravemente afetada, ao longo da história, por diversos sismos que causaram vários danos e 
fatalidades. A sismicidade da zona compreende vários eventos, distantes no tempo entre si, como o de 
1755, com uma magnitude superior a 8,5, gerado na zona fronteiriça da placa Eurasia-Nubia, e os 
terramotos de 1344, 1531, 1769 e 1909, terramotos locais intraplacas com magnitudes compreendidas 
entre 6 a 7. 

Mais detalhadamente: 

• O sismo de 1531, que ocorreu a poucos quilómetros a norte de Lisboa, na margem ocidental do 
rio Tejo, foi provavelmente provocado pela falha de Vila Franca de Xira (Cabral et al, 2003; 
Carvalho et al, 2006, 2008); 

• Tal como o sismo de 1909, que também causou um grande conjunto de danos e fatalidades, terá 
alcançado uma intensidade máxima de X, na escala de Mercalli, numa área de 450 km2, 
localizada a aproximadamente 30 km a noroeste de Lisboa, próximo da cidade de Benavente 
(Bensaúde, (1910); Choffat e Bensaúde (1911); Moreira (1984); Oliveira (1986); Teves Costa 
e Batllo, (2011)). 

O Quadro 5.1 apresenta uma síntese das principais fontes sismogenéticas da região de Lisboa (Ribeiro, 
1989). 
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Figura 5.1 – Mapa Geológico da Região da Grande Lisboa, Geoportal.lneg.pt (2016) 
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Quadro 5.1 - Fontes sismogenéticas da região de Lisboa (Ribeiro, 1989). 

Sismicidade Estrutura ativa 
Magnitude 

Máxima 
Observada 

Magnitude 
Máxima 

Expectável 

Período 
de 

Retorno 
(anos) 

Distância 
a Lisboa 

(km) 

Interplacas 

Goringe ML=7,5 
(1969) ML>8,1 >2x102 350 

Zona de Subducção Oeste-
Ibérica 

ML=7,2 
(1858) ML>7,5 >102 >120 

Rotura no Goringe e zona 
de subducção Oeste-Ibérica  

ML=8,5-9 
(1755) 

ML>8,5 - 9 >103 >120 

Intraplacas 
Vale Inferior do Tejo ML=6,7 

(1909) ML>7,2 >3,5x102 5-40 

Gargalo do Tejo 
ML=3 
(1531) 

ML>6,5 >104 1 

 

Na Figura 5.2 está apresentado o mapa geológico da região a sul do rio Tejo, adaptada da carta geológica 
de Portugal (Oliveira et al., 1992), onde está representado o epicentro de Vila Franca de Xira.  

 

 

Figura 5.2 – Mapa geológico da região sul do rio Tejo, com indicação do epicentro em Vila Franca de Xira 
(Oliveira et al., 1992) 
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Outra qualificação para a zona em questão pode ser, segundo Mazzochi (2016), tal como em Itália, 
baseada em classes de risco de acordo com a PGA (Peak Ground acceleration): 

• PGA < 0,1g – Risco negligenciável  

• 0,1 < PGA < 0,20g – Risco baixo a moderado 

• 0,2g < PGA< 0,3g – Risco moderado a alto 

• PGA > 0,3g – Risco alto 

 

Tendo em conta toda a análise descritiva dos mapas geológicos, foi necessário evoluir na pesquisa, 
consultando todos os grupos de interesse e concelhos das zonas mais suscetíveis. O objetivo seria reunir 
o maior número de informação para a base de dados que, para além de ter de sustentar a escolha de um 
sítio piloto, tem também a necessidade de reunir informação suficiente para o microzonamento de risco 
de liquefação por sismo baseado em dados existentes.  

Assim, as inúmeras deslocações às sedes dos grupos de interesse, como a Teixeira Duarte, o LNEG 
(Laboratório Nacional de Energia e Geologia), o ENMC (Entidade Nacional para o Mercado de 
Combustíveis, E.P.E.), a Geocontrole e a CENOR – Consultores, SA revelaram-se essenciais. 

De forma resumida, estão apresentados no Quadro 5.2, as várias consultas as entidades dos grupos de 
interesse e parceiros deste projeto de investigação. 
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Quadro 5.2 – Quadro resumo das reuniões realizadas 

Data Entidade Objetivo 

17 de Agosto de 
2016 Teixeira Duarte 

Apresentação do projeto e obtenção da 
máxima informação sobre as zonas 
detetadas previamente como criticas. 

13 de Setembro 
de 2016 LNEG 

Apresentação do projeto e breve 
discussão sobre os locais com 
suscetibilidade de liquefação. 

23 de Setembro 
de 2016 Câmara Municipal do Montijo Apresentação do projeto e definição do 

primeiro campo experimental. 

19 de Outubro 
de 2016 Campo experimental do Montijo Durante o dia 18,19 e 21 de Outubro 

ocorreu a realização dos ensaios SPT. 

21 de Outubro 
de 2016 LNEG Recolha de relatórios da zona do Barreiro, 

Seixal e Alcochete. 

28 de Outubro 
de 2016 Câmara Municipal do Barreiro 

Apresentação do projeto e conhecimento 
do local e principais fontes de 
preocupação. 

28 de Outubro 
de 2016 

Associação De Beneficiários Da 
Lezíria Grande De Vila Franca De 

Xira, com o Eng. Rui Paixão 

Apresentação do projeto; 
Reconhecimento da área em questão. 

18 de Novembro 
de 2016 

Teixeira Duarte e Associação De 
Beneficiários Da Lezíria Grande 

De Vila Franca De Xira 

Planeamento dos procedimentos no 
decorrer dos ensaios no sítio piloto. 

29 de Novembro 
de 2016 

Acompanhamento dos ensaios de 
campo no sítio piloto. 

Reunião com investigadores do 
Projeto: Sara Amoroso e Luca 

Minarelli 

Acompanhamento dos ensaios a 
decorrer; 
Tomar conhecimento de projetos de 
microzonamento previamente realizados 
pelos investigadores. 

30 de Novembro 
de 2016 LNEG Planear novos ensaios de Refração 

Sísmica e a sua localização estratégica. 

30 de Novembro 
de 2016 

UPEP - Unidade de Pesquisa e 
Exploração de Recursos 

Petrolíferos 

Recolha de Sondagens a profundidades 
de 1283 m com informações do Bedrock. 

2 de Dezembro 
de 2016 Geocontrole Pedido de relatórios sobre a zona 

circundante ao Sitio Piloto 

 

Ao longo de todas as reuniões foi recolhida uma grande quantidade de informação, com a necessidade 
de ser analisada, estando detalhado e reunido no Quadro 5.3 o número de relatórios recolhidos junto de 
cada entidade. 
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Quadro 5.3 – Quadro resumo dos relatórios recolhidos 

Entidade Quantidade de relatórios 

Teixeira Duarte 48 

LNEG 39 

Geocontrole 2 

Coba 2 

Outros 3 

 

No total foram recolhidos 94 relatórios para a base de dados, sendo que cada relatório contava com 
várias sondagens ou pontos de ensaio, no total de 273. A maior parte da informação recolhida contava 
com sondagens SPT, sendo que também alguns relatórios estavam bem complementados com ensaios 
CPT, SCPTu e Cross-hole. 

O Quadro 5.4 contém um resumo dos ensaios recolhidos e respetiva percentagem em relação ao total 
de relatórios recolhidos. A análise desta informação foi efetuada usando folhas de cálculo de formato 
xls, ou seja, com recurso ao Excel, um programa de análise de dados CPT - o Cliq®- e sistemas de 
informação geográfica. 

Quadro 5.4 – Quadro resumo dos relatórios recolhidos 

Tipo ensaio Número de ensaios Percentagem 

SPT 229 84% 

CPT 29 11% 

Cross-hole 15 5% 

 

5.2 METODOLOGIA DE ANÁLISE DA BASE DE DADOS 

5.2.1 ANÁLISE DE DADOS SPT 

Tendo em conta o elevado número de informação e a necessidade de resposta rápida, programou-se 
uma folha de cálculo com recurso ao Excel, seguindo o modelo de Boulanger e Idriss (2014), presente 
na secção 2.3.2.2. A folha de cálculo está formulada para realizar a análise baseada no preenchimento 
dos dados referentes ao parâmetro N60, à profundidade (Z) e à percentagem de finos, visível na Figura 
5.3. 

 



Microzonamento de suscetibilidade à liquefação. Aplicação a um caso de estudo na região da Grande Lisboa. 

 

 67 

 

Figura 5.3 – Folha de cálculo para aplicação da metodologia de Boulanger e Idriss (2014) 

 
A organização deste tipo de ficheiro deve ser clara e de fácil leitura, pelo que se optou por um cabeçalho 
claro, em que se identifica a empresa responsável pela prospeção geotécnica, o número e nome do 
relatório. Cada prospeção tem geralmente mais do que uma sondagem, pelo que é importante a sua 
identificação. 

Ainda no cabeçalho da mesma, a folha de cálculo conta com a informação sísmica e hidrológica do 
local, sendo necessária a inserção de dados relativos ao MSF (Magnitude Scaling Factor), à aceleração 
máxima e ao nível freático. Toda a folha de cálculo segue a metodologia já indicada, bem como os 
regulamentos presentes no Eurocódigo 8. No Anexo A encontram-se alguns dos relatórios analisados. 

É importante salientar que devido à falta de informação quanto à percentagem de finos, esta foi definida, 
tendo apenas por base a descrição geológica do relatório, assumindo um valor de 100% para a 
representação de argilas e lodos e de 5% no caso de solos arenosos ou granulares.  

Na determinação do peso volúmico foi considerada a metodologia proposta por Skempton (1986), que 
relaciona o número de pancadas do SPT, (N1)60, com a densidade relativa e, por consequência o peso 
volúmico, presente no Quadro 5.5. 

A definição da densidade relativa segue a formulação apresentada em (5.1): 

 

D� = 𝐼7 =
𝑒AM� − 𝑒

𝑒AáC − 𝑒AM�
 (5.1) 
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Como não existe informação sobre o índice de vazios dos dados existentes, tem-se como prioridade o 
número de pancadas SPT, (N1)60. 

Por fim, a folha de cálculo contempla ainda o cálculo e apresentação de uma tabela resumo dos índices 
de risco, seguindo as metodologias usadas no decorrer da secção 3.2. 

 

Quadro 5.5 – Correlação (N1)60 com índice de compacidade para areias (Skempton, 1986) 

(N1)60 0-3 3-8 8-25 25-42 >42 

ID (%) 0-15 15-35 35-65 65-85 85-105 

g (kN/m3) 17,0 18,0 19,0 20,0 21,5 

Compacidade Muito solta Solta Medianamente 
compacta 

Compacta ou 
densa 

Muito compacta 
ou muito densa 

 

 

Figura 5.4 – Folha de cálculo para determinação dos índices de risco e da aceleração máxima 

 
5.2.2 ANÁLISE DE DADOS DE VELOCIDADES DAS ONDAS S 

A análise das velocidades das ondas sísmicas de corte ou ondas S foi também realizada com recurso a 
uma folha de cálculo em formato Excel, e segue o raciocínio apresentado na secção 2.3.2.4 de Andrus 
e Stokoe (2000) e Andrus et al. (2003). 

A folha de cálculo é apresentada na Figura 5.5, sendo importante referir o método de Mayne (2007) 
para determinação do peso volúmico baseado nas ondas Vs, que segue a formulação apresentada na 
equação (5.2). 
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𝛾 = 8,32	𝑙𝑜𝑔 𝑉i − 	1,61 log( 𝑧) (5.2) 

 

Onde g é o peso volúmico (em kN/m3), Vs é as velocidades das ondas S (em m/s) e z é a profundidade 
(em m). 

 

 
Figura 5.5 – Folha de cálculo para análise dos resultados das ondas Vs do Cross Hole 304 da A10 

 

Esta folha de cálculo permite determinar o fator de segurança à liquefação, baseado nos resultados dos 
ensaios Cross-Hole, tal como comparado na Figura 5.6, através da curva CRR com os valores de CSR 
das respetivas ondas VS. 

 

Figura 5.6 – Relação dos resultados CSR com a curva CRR do Cross-Hole 304 da A10 
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5.2.3 ANÁLISE DE DADOS CPT 

O Cliq® é um software para análise de liquefação dos solos usando resultados provenientes dos ensaios 
CPT, CPTu ou SCPT(u). Tem a funcionalidade de associar ondas VS e resultados de SPT aos dados 
CPT já introduzidos. 

Os dados CPT podem ser diretamente introduzidos a partir de um ficheiro em formato xls, tendo a 
possibilidade de corrigir as unidades logo na página de introdução de dados. 

De seguida, procede-se à introdução da informação sísmica, geotécnica e de nível freático, como 
apresentado na Figura 5.7. 

 

 

Figura 5.7 – Parâmetros de avaliação da liquefação - Cliq® 

 
O software permite a introdução manual, ou o cálculo automático do peso volúmico, seguindo a 
metodologia de Robertson e Cabal (2010), presente na equação (5.3) e seguindo as restrições do ábaco 
da Figura 5.8. 

 
γ
𝛾�

= 	0,27	 log 𝑅à + 0,36	 log	(
𝑞�
𝑝r
) + 1,236 (5.3) 

 

Onde Rf (friction ratio) é a razão entre a resistência lateral e a resistência de ponta, em percentagem; o 
gw o peso volúmico da água, em kN/m3 e a pa a pressão atmosférica nas mesmas unidades que o qt. 
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Figura 5.8 – Ábaco de Robertson e Cabal (2010) para a determinação do peso volúmico 

 

Outra funcionalidade interessante do software é o facto de permitir escolher dois níveis freáticos 
diferentes, sendo o primeiro durante a execução do ensaio CPT e o segundo durante o sismo. 

Ao usar o software observou-se que este permite um grande controlo do utilizador sobre as várias 
metodologias, uma vez que é possível alterar alguns parâmetros para adaptar o cálculo às especificações 
do projeto. O CLiqÒ permite modificar o limite de IC, com um valor padrão de 2.6, sugerido por 
Robertson e Wride (1998), o limite para o fator de correção para sobrecarga, CQ, mencionado como CN 
em Robertson (2009), sendo implementado o valor padrão de 1,7, sugerido por Youd et al. (2001). A 
Figura 5.9 apresenta uma parte da entrada onde é possível notar a flexibilidade inerente à metodologia 
implementada (Carvalho, 2016). 
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Figura 5.9 – Exemplos de alteração de parâmetros no Cliq® 

 

O programa dá ao utilizador tem a possibilidade de escolher a metodologia que pretende usar, de entre 
as quais: como Robertson e Wride (1998), Robertson (2009), Moss et al. (2006), Idriss e Boulanger 
(2008) e Boulanger e Idriss (2014). No decorrer desta dissertação foi escolhido o método de Robertson 
(2009), pelo facto de ser a metodologia mais defendida ao nível da investigação e a metodologia é 
selecionada por defeito neste software. 

Para estimar o parâmetro rd, o Cliq® usa a expressão de Blake (1996), em vez da recomendada por 
NCEER e Youd et al (2001): 

 

𝑟 = 	
1 − 0,4113	𝑧*,y + 0,04052	𝑧 + 0,001753	𝑧d,y

1 − 0,4177	𝑧*,y + 0,05729	𝑧 − 0,006205	𝑧d,y + 0,00121	𝑧p
 (5.4) 

 

Onde z é a profundidade em metros. 

Como exemplo do output do Cliq®, são apresentados na Figura 5.10, Figura 5.11 e Figura 5.12 alguns 
dos dados extraídos do relatório de análise deste software, para um dos ensaios CPT de um dos relatórios 
recolhidos. 
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Figura 5.10 – Resultados normalizados do ensaio CPTu 8 do Relatório da Ponte dos Mosqueteiros, Cliq® 

 

 

Figura 5.11 – Parâmetros de análise das consequências à liquefação do ensaio CPTu 8 do Relatório da Ponte 
dos Mosqueteiros, Cliq® 
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Figura 5.12 – Curva CSR por Qtn,cs e zonas de caracterização dos tipos de solo do ensaio CPTu 8 do Relatório 
da Ponte dos Mosqueteiros, Cliq® 

 

5.2.4 SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA 

Tratando-se de uma fase de arranque do projeto, era necessário usar uma ferramenta prática, de fácil 
localização e sem a necessidade de grande capacidade de armazenamento de informação. Assim, optou-
se pelo Google Earth®, uma ferramenta essencial para localizar a informação recolhida e poder 
visualizar de forma fácil os resultados das análises em curso. 

É uma ferramenta prática baseada em coordenadas GPS, criando um ficheiro com formato kmz, 
equivalente a kml, que pode ser facilmente importado para um software GIS, entre outros. 

Foi necessário introduzir todos os pontos de conhecida localização exata, criando um pin, formatando 
a sua imagem e a sua cor, de acordo com a legenda seguinte. 

 

Quadro 5.6 – Legenda do mapa de ensaios baseado no FSliq do Google EarthÒ 

Suscetibilidade Alta Média Nula 

SPT 
   

CPT 
   

 

Em primeira análise, o principal fator a ter em conta consistiu na presença de horizontes com fator de 
segurança inferiores a um, de acordo com as metodologias utilizadas. É importante ressalvar que o 
Eurocódigo 8, aconselha um fator de segurança mais conservativo de 1,25. Os graus atribuídos a cada 
nível de suscetibilidade apresentados acima estavam relacionados com a espessura do horizonte, ou 
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seja, quando a espessura do horizonte com fator de segurança inferior a 1 toma valores consideráveis, 
assume–se uma determinada classificação, de acordo com o mencionado no Quadro 5.7. 

 

Quadro 5.7 – Critérios para graus de suscetibilidade 

 

Assim, depois de reunidos 273 pontos, foi possível obter o primeiro mapa de interpretação de ensaios 
baseado em dados existentes nos grupos de interesse e parceiros, como se apresenta na Figura 5.13. 

 

 

Figura 5.13 – Mapa de dados existentes, tendo em conta o FSliq 

 

Com a necessidade de começar a armazenar toda a informação, como a relativa a todos os índices de 
risco, foi necessária a adoção de um software GIS. O ArcGIS ou o QGIS, tal como anteriormente 
mencionado, são softwares que têm a funcionalidade de importar ficheiros kml, como os extraídos do 
Google EarthÒ. A importação para o ArcGIS está ilustrada na Figura 5.14. 

Espessura do horizonte Suscetibilidade Cor 

0 Nula  

0 < zliq < 3m Média  

zliq ³ 3m Alta  
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Figura 5.14 – Passos da importação para software GIS 

 

A Figura 5.14 é composta por duas imagens que representam os passos da importação do ficheiro kml 
para GIS. Resumindo, usando a ferramenta “ArcToolBox”, importa-se o ficheiro kml, fazendo a 
conversão de “ficheiro kml para layer”. 
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Este software ainda está preparado para, no fim da criação da base de dados, voltar a importar para kml. 
Processo em que se seguem os mesmos passos, sendo que em último opta-se por conversão do “layer 
para ficheiro kml”. Assim, o ficheiro fica preparado para os desenvolvimentos futuros do projeto 
Liquefact. 

 

5.3 POSSIBILIDADES PARA O SÍTIO PILOTO 

5.3.1 MONTIJO  

De acordo com a informação e conhecimento das entidades referidas na secção 5.1, o território do 
município de Benavente constituía, com base na sismicidade histórica e registos geológicos, o local 
com maior suscetibilidade à liquefação, onde então estaria localizada a aposta certa para o campo 
experimental. No entanto, devido a problemas burocráticos, essa aposta teve de ficar suspensa, enquanto 
os trabalhos de reconhecimento e investigação continuaram. 

Com base nos mesmos critérios históricos e geológicos e, tendo em consideração o mapa prévio de 
zonamento de Jorge (1993), do qual parte é apresentado na Figura 5.15 e, salientando a prontidão da 
Câmara Municipal do Montijo, em especial do Senhor Presidente Nuno Canta, em contribuir para este 
projeto, foi escolhido o primeiro campo experimental no Montijo. O mapa de ensaios está presente na 
Figura 5.16 e a identificação do campo experimental, a amarelo, na Figura 5.17 O planeamento e 
localização das sondagens e SPT a realizar é ilustrado em maior detalhe na Figura 5.18 

 
Figura 5.15 – Sobreposição do mapa de dados existentes com o mapa de zonamento de Jorge (1993), no 

Montijo 
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Figura 5.16 – Mapa de dados existentes da Zona de Montijo à escala, aproximadamente, de 1:40.000 

 

 
Figura 5.17 – Identificação do campo experimental do Montijo (a amarelo) à escala, aproximadamente, 1:30.000 
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Figura 5.18 – Planeamento dos três pontos de sondagens SPT 

 

Para a análise destes relatórios que constituem o mapa de ensaios, foi necessário definir valores de 
cálculo da aceleração máxima, seguindo a metodologia descrita na secção (2.3.1) referente ao 
Eurocódigo 8, partes 1. A aceleração de referência do Montijo e respetivos parâmetros para o cálculo 
da aceleração máxima estão presentes no seguinte quadro e, de acordo com o solo descrito ao longo das 
sondagens SPT, foi definido como tipo C, com um valor de S de 1,60. A magnitude associada ao 
concelho, para um período de retorno de 475 anos, é de 7,5 para o Tipo 1 e 5,2 para o Tipo 2, estando 
associada à classe de importância II. Assim, fica definido, por concordância, a classe de importância do 
fator gi. 

Quadro 5.8 – Estimativa de valores de cálculo da aceleração máxima no Montijo 

 Tipo 1 Tipo 2 

agr (m/s2) 1,5 1,7 

gi 1,0 1,0 

ag (m/s2) 1,5 1,7 

amáx (m/s2) 2,25 2,48 

 

Estão presentes no Quadro 5.9, um resumo dos resultados dos relatórios analisados, onde se 
definem as classificações quanto à suscetibilidade, segundo os critérios anteriormente 
descritos, para cada sondagem. 
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Quadro 5.9 – Quadro resumo dos resultados das análises SPT dos dados existentes no Montijo 

Relatório Sondagens Suscetibilidade 

R1643 

S1A Baixa 
S2A Média 
S3A Baixa 
S4A Baixa 
S5A Baixa 
S6A Baixa 
S1 Baixa 
S2 Baixa 
S3 Baixa 
S4 Baixa 
S5 Baixa 

R1749 

S1 Alta 
S2 Média 
S3 Média 
S4 Baixa 
S5 Alta 
S6 Alta 
S7 Média 
S8 Baixa 
S9 Média 

R4273 

S1 Baixa 
S2 Média 
S3 Média 
S4 Média 
S5 Baixa 
S6 Baixa 
S7 Baixa 
S8 Média 
S9 Baixa 

S10 Baixa 

R5406 

S1 Baixa 
S2 Baixa 
S3 Baixa 
S4 Média 
S5 Baixa 
S6 Baixa 
S7 Baixa 
S8 Baixa 
S9 Média 

S10 Baixa 
S11 Baixa 
S12 Baixa 
S13 Baixa 
S14 Baixa 

R. Moinho de Maré S1 Baixa 
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O local do campo experimental, para além de ser rico em população e história, mesmo no centro da 
cidade, a poucos metros da Câmara Municipal do Montijo, é ainda enriquecido com a existência dos 
típicos moinhos de maré. Apesar da primeira referência documentada destes moinhos ser de 1646, a 
existência de uma cruz da Ordem de Santiago, hoje visível no lintel da porta de entrada, atesta a sua 
existência anterior (Município do Montijo©, 2015). 

 

 
Figura 5.19 – Moinho de Maré em frente à Câmara Municipal do Montijo, junto ao campo experimental 

 

No decorrer dos dias 18 e 19 de Novembro, foram executadas duas sondagens SPT onde não foram 
detetadas camadas de areia solta de espessura considerável. Dos três furos previstos no local, foram 
apenas executados os primeiros dois, onde se verificaram espessos horizontes de lodos e argilas, 
seguidos de areia muito compacta. Optou-se por realizar o terceiro furo mais a Este, perto de um Muro 
Cais, como presente na Figura 5.20.  

Um excerto do relatório geológico e geotécnico encontra-se no Anexo B nesta dissertação. Em resumo, 
foi encontrada uma profundidade considerável de aterro e lodos seguido de areia bastante compacta, 
pelo que este local não reunia as condições ideais para ser o Sítio Piloto do projeto. Eram de esperar 
lodos semelhantes aos da Figura 5.21, mas com uma espessura de areia solta considerável, a uma cota 
inferior a esta, o que não se veio a verificar no decurso das furações. 
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Figura 5.20 – Coordenadas finais das Sondagens no Montijo 

 

 

Figura 5.21 – Lodos à superfície nas redondezas do Campo experimental do Montijo 
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Veio também a ser percetível que a área não seria suficientemente extensa para a quantidade de ensaios 
que o futuro sítio-piloto iria exigir. 

 

5.3.2 BARREIRO 

No seguimento da pesquisa de um Sítio Piloto, o Barreiro, incluindo a zona do Seixal, onde no mapa 
de Jorge (1993), Figura 5.22, é realçado com uma larga mancha vermelha e, onde geologicamente é 
identificado como uma zona maioritariamente com solo granular, foi uma das apostas deste projeto. 

 

 
Figura 5.22 – Sobreposição do mapa de zonamento de Jorge (1993) com o mapa de dados existentes do 

concelho de Barreiro 

 

No decorrer do estudo dos relatórios e sondagens do local, foi obtido um novo mapa de dados existentes 
presente na Figura 5.23, mas outros aspetos, não tão atrativos, fizeram com que o local não tivesse 
condições para ser o sítio-piloto, tal como descrito no decorrer deste capítulo. 

Na análise dos relatórios, foi necessário adicionar a informação sísmica do local, que de acordo com o 
Anexo Nacional do Eurocódigo 8, para um período de retorno de 475 anos, com uma classe de 
importância II, caracteriza-se por uma magnitude de referência de 7,5 para o tipo 1 e de 5,2 para o tipo 
2, com um solo de tipo D, atribuindo-se-lhe assim o valor de 2,0 para o valor de S. O cálculo da 
aceleração máxima segue o apresentado no Quadro 5.10. 
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Quadro 5.10 – Cálculo da aceleração máxima no Barreiro 

 Tipo 1 Tipo 2 

agr (m/s2) 1,5 1,7 

gi 1,0 1,0 

ag (m/s2) 1,5 1,7 

amáx (m/s2) 2,8 3,0 

 

 
Figura 5.23 – Mapa de dados existentes da zona do Barreiro 

 

Para além das sondagens indicadas no mapa de dados existentes, outras da mesma zona foram 
analisadas, não tendo sido possível encontrar a sua localização exata no mapa, pelo que foram apenas 
consideradas para avaliação da zona. No total, foram analisadas 79 sondagens que faziam parte de 11 
relatórios geológicos e geotécnicos. 

A parte Norte presente na Figura 5.23, onde se encontra a zona centro do concelho do Barreiro, foi 
artificialmente construída em meados de 1960 por aterro, tal como presente na Figura 5.24. 
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Figura 5.24 – Zona de aterro construída em meados de 1960 

 

Assim, mesmo sendo uma zona com características interessantes para o microzonamento, a zona do 
Barreiro não correspondia ao que se procurava para o Sítio Piloto, por não se tratar de terreno natural e 
também pelo facto de que seria muito difícil encontrar uma área suficientemente grande no centro da 
cidade. 

 
5.3.3 LEZÍRIA GRANDE, VILA FRANCA DE XIRA 

A Lezíria Grande de Vila Franca de Xira é uma faixa de terreno de forma alongada que é limitada a 
Oeste e a Este pelos rios Tejo e Sorraia, respetivamente. Trata-se de uma extensa planície aluvionar 
com 13 420 hectares, dividida a meio pela estrada nacional nº10, também conhecida como a reta do 
cabo (EVOA, 2015). 

Esta área da Lezíria Grande é gerida pela Associação dos Beneficiários da Lezíria Grande de Vila 
Franca de Xira, ABLGVFX, que administra, cuida e garante o fornecimento de energia e água a 
centenas de agricultores. A Figura 5.25 apresenta um zonamento das culturas que anualmente são 
cultivadas na área. A Sul, a área presente sem colheitas é a Reserva natural da Lezíria Grande. 

Na Figura 5.26 está presente o mapa das estradas, diques e valas da Lezíria Grande, resultado de 
intervenção humana, para garantir a facilidade de acesso aos campos e à água por parte dos agricultores 
e, evitar a degradação do solo e certas culturas pela subida da água salgada em época de seca. 

Deve-se assinalar que toda a área é limitada por um dique constituído por um aterro compactado, 
fundado em terrenos naturais, reforçados com estacas de madeira cravadas, segundo descrito pelo 
Engenheiro Rui Paixão da ABLGVFX. 
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Figura 5.25 – Ocupação cultural Primavera-Verão 2016 da Lezíria Grande (sob permissão da ABLGVF) 
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Figura 5.26 – Estradas, valas e diques da Lezíria Grande (sob permissão da ABLGVF) 

 

No decorrer da pesquisa e devido à grande informação existente por via da construção do viaduto da 
A10 que a atravessa, a Lezíria Grande foi o local escolhido para o Sítio Piloto. 

Esta escolha baseou-se, primeiramente e antes de qualquer análise, à coloração dada à zona por Jorge 
(1993), que representa uma suscetibilidade à liquefação alta a muito alta, tal como se pode comprovar 
pela Figura 5.27. Esta figura é composta pela sobreposição do mapa geográfico com o mapa de 
zonamento de risco de liquefação de Jorge (1993), executada com recurso ao software Google EarthÒ. 
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Figura 5.27 – Mapa de zonamento de Jorge (1993), à escala 1:250.000 

 

Devido à existência da ponte e viaduto da A10, ilustrada na Figura 5.28, a zona conta com um número 
significativo de dados existentes de ensaios, contando com 30 sondagens SPT, 15 perfis de Cross-Hole, 
20 CPTu, dos quais dois são SCPTu. 

Os dados CPTu e SCPTu foram analisados com recurso ao software Cliq®, enquanto os dados 
recolhidos do Cross-Hole e do SPT foram analisados com recurso à folha de cálculo em Excel. Os 
resultados estão apresentados, de forma simplificada, na Figura 5.29 e Figura 5.30. As legendas das 
figuras seguintes cumprem a classificação apresentada na secção 5.2.4, referente ao Quadro 5.6 e 
Quadro 5.7. 

Para a análise, foi adotada a classe de importância II do Eurocódigo 8, definida pelo período de retorno 
de 475 anos. Esta classe reflete-se no valor atribuído à magnitude de referência e tem correspondência 
com a classe de importância dos edifícios, definindo o parâmetro, gi. O solo é definido como sendo do 
tipo D, de acordo com as tabelas de classificação do Eurocódigo 8, presentes na secção 2.3.1. O valor 
de Smáx atribuído a esta classe de solo, caracterizado por uma grande quantidade de areia pouco 
compactada, é 2,0. Assim, obtém-se o cálculo que está presente no Quadro 5.11, onde se determina a 
aceleração máxima de referência, de acordo com a norma em vigor. 
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Figura 5.28 –Fotografia do viaduto da A10 visto da Lezíria Grande 

 

 

Figura 5.29 –Mapa de dados existentes CPTu e SCPTu do viaduto da A10, à escala 1:62.500 
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Figura 5.30 –Mapa de dados existentes SPT e Cross-Hole do Viaduto da A10, à escala de 1:80.000 

 

Quadro 5.11 – Cálculo da aceleração máxima em Vila Franca de Xira 

 Tipo 1 Tipo 2 

agr (m/s2) 1,0 1,7 

gi 1,0 1,0 

ag (m/s2) 1,0 1,7 

S 2,0 1,77 

amáx (m/s2) 2,0 3,0 
 

Mesmo apresentando um valor de aceleração mais baixo, o tipo 1 é o tipo de sismo mais gravoso neste 
caso de estudo, devido à sua elevada Magnitude. E, foi este tipo de sismo utilizado na análise dos CPTu, 
com recurso ao software CliqÒ. É importante ressalvar que este tipo de análise baseado no CSR e CRR 
não contempla a influência da frequência e, esta é mais elevada no tipo 2, ou seja, tipo de sismo mais 
próximo. Isto é, uma frequência mais elevada está relacionada com o número de ciclos maior num 
mesmo período de tempo, totalmente influenciado por uma maior aceleração típica de um sismo mais 
próximo. 

Segundo Teves Costa (2005), localidades edificadas em vales sedimentares ou depósitos espessos de 
aluviões macios, são casos especiais. Estes depósitos podem ter uma frequência natural de vibração 
bem definida, amplificando a parte a parte do movimento do substrato que tem uma frequência próxima 
da sua, e filtrando todas as outras frequências. Esta amplificação será particularmente importante no 
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caso de sismos distantes, onde a componente de alta frequência do movimento já foi filtrada ao longo 
do percurso. As componentes de baixa frequência do movimento do solo causaram danos em edifícios 
de altura média a elevada, como verificado no passado num grande número de cidades localizadas sobre 
depósitos espessos de solo macio.  

Em qualquer estudo de classificação do edificado a ser adotada depende, não só das características para 
o comportamento sísmico, mas também, da quantidade e tipo de informação disponível. Por exemplo, 
Oliveiral e Cabrita (1985) adotaram uma classificação para a cidade de Lisboa, onde, além da tipologia 
e da data de construção, refere-se também o valor aproximado da frequência própria dos edifícios 
(Teves Costa, 2005). 

 

 
Figura 5.31 –Mapa de dados existentes à escala 1:150.000 

 

De acordo com o previsto pelo trabalho de Jorge (1993), já era de esperar resultados de suscetibilidade 
mais baixa em Vila Franca de Xira e mais a Este de Samora Correia. Já em Benavente e perto do centro 
de Samora Correia, o mesmo não se verifica, o que confirma os registos históricos dos sismos, 
principalmente o de 1909, com epicentro em Vila Franca de Xira (mas perto de Benavente), como 
explica Carvalho et al. (2006), que arrebatara Benavente, causando inúmeros danos e fatalidades, e onde 
há inúmeros registos que comprovam a ocorrência de liquefação. 

Complementarmente a esta análise, baseada no fator de segurança à liquefação, é possível analisar a 
zona quanto aos índices de risco, como apresentado na Figura 5.32, Figura 5.33 e Figura 5.34, 
anteriormente detalhados na secção 3.2. 
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De acordo com estes índices, confirma-se a suscetibilidade da área, mas consegue-se verificar uma 
grande semelhança entre os resultados obtidos pelo índice LPI e pela Probabilidade à liquefação, pois, 
ambos são função do fator de segurança, enquanto que o LSN apresenta uma grande discrepância com 
os anteriores, devido ao facto de este não depender diretamente do fator de segurança, mas do 
assentamento vertical e da profundidade do estrato onde esse assentamento ocorre. 

Ao longo da análise de toda a informação recolhida, foi percetível a existência de uma zona com uma 
fragilidade elevada, identificada entre os CPT 14 a 18, visível na Figura 5.29. 

Com base em todos estes resultados, complementados por todos os dados pertencentes ao mapa de 
dados existentes da zona que abrange os concelhos de Vila Franca de Xira, Benavente, Samora Correia 
e Azambuja, a escolha do Sítio-piloto na Lezíria Grande foi plenamente justificada. 

 

 

Figura 5.32 – Índice de LPI nos 20 CPTu do Relatório do Viaduto da A10, Cliq® 
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Figura 5.33 – Índice de PL nos 20 CPTu do Relatório do Viaduto da A10, Cliq® 

 

 
Figura 5.34 – Índice de LSN nos 20 CPTu do Relatório do Viaduto da A10, Cliq® 

 

Assim, de uma forma ainda preliminar e apenas com um intuito de salientar as zonas onde se dispõe de 
um maior número de informação, é apresentada na Figura 5.35 uma coloração do mapa da zona de 
estudo de acordo com os resultados dos ensaios in situ pertencentes a esta base de dados. Parte do 
relatório, resultado da análise pelo software CliqÒ, encontra-se em Anexo C nesta dissertação. 

 



Microzonamento de suscetibilidade à liquefação. Aplicação a um caso de estudo na região da Grande Lisboa.  

 

 
94 

 

Figura 5.35 – Mapa resumo dos dados existentes, à escala, aproximadamente de 1:100.000 
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6 
SÍTIO-PILOTO 

 
6.1 PREPARAÇÃO E REALIZAÇÃO DOS ENSAIOS DE CAMPO 

O sítio piloto tem uma área de 13 420 hectares, dividido pela estrada nacional 10, pelo que se optou por 
concentrar todos os esforços na zona norte à estrada, também conhecida por Reta do Cabo. Esta fase de 
trabalhos foi executada por uma equipa bastante grande de especialistas, como engenheiros técnicos, 
geólogos e investigadores internacionais especializados em microzonamento coordenados pela 
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. 

Com a colaboração da Doutora Engenheira Sara Amoroso e do Doutor Geólogo Luca Minarelli, 
colaboradores da equipa nacional de investigação do projeto LIQUEFACT, foi possível traçar os paleo-
canais que guiaram o planeamento dos locais de investigação. Um paleo-canal é um remanescente de 
um rio inativo ou canal de fluxo que foi preenchido ou enterrado por um sedimento mais jovem. 

 

 
Figura 6.1 – Mapa dos paleo-canais 
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Assim, foi possível realizar o planeamento dos ensaios de campo, que contaram com:  

• sondagens SPT, com o amostrador do SPT e com o Mazier, a serem executados pela empresa 
Teixeira Duarte (apresentadas na Figura 6.2 e Figura 6.3); 

•  CPTu e SDMT, a serem executados pelo Instituto Politécnico da Guarda, IPG, sob a 
coordenação do Doutor Engenheiro Geólogo Carlos Rodrigues (presente na Figura 6.4); 

• refração sísmica, a serem executados pelo Laboratório Nacional de Energia e Geologia, LNEG 
(presente na Figura 6.6),  

• HVSR, a serem executados pelo Instituto Superior Técnico de Lisboa, IST, sob a coordenação 
do Professor Rui Carrilho Gomes (Figura 6.5); 

• SASW a serem realizados pela FEUP, sob a coordenação do Professor Pedro Alves Costa 
(presente na Figura 6.7). 

Através da realização destes ensaios foi possível obter o mapeamento presente na Figura 6.8. A zona 
sombreada a azul representa a área a microzonar. 

 

 
Figura 6.2 – Preparação para a realização do SPT no Sítio Piloto 
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Figura 6.3 – Amostrador Mazier usado no Sítio Piloto 

 

 
Figura 6.4 – Realização do ensaio SDMT no Sítio Piloto 
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Figura 6.5 – Realização do Ensaio HVSR no Sítio Piloto 

 

 

Figura 6.6 – Realização do ensaio da Refração Sísmica no Sítio Piloto 
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Figura 6.7 – Realização o ensaio SASW no Sítio Piloto 

 

 
Figura 6.8 – Sítio piloto com indicação de todos os locais de ensaio 

 

Todos estes ensaios, para além de permitirem comparar por redundância a instrumentação mais 
adequada para análise deste fenómeno, têm também o objetivo de colmatarem a falta de informação 
para o microzonamento, tal como apresentado na Figura 6.9. 
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Os trabalhos em campo iniciaram-se dia 21 de Novembro de 2016 e os ensaios estão detalhados no 
Quadro 6.1, à exceção do ensaio HVSR que contou com diferentes localizações devido à sua grande 
incidência.  

O Sítio Piloto contou com a realização de 25 ensaios HVSR e a sua localização está apresentada na 
secção (6.2.6), na Figura 6.34. 

 

 
Figura 6.9 –Sobreposição do Mapa de Ensaios dos dados existentes com o Planeamento dos campos 

experimentais 

 
  



Microzonamento de suscetibilidade à liquefação. Aplicação a um caso de estudo na região da Grande Lisboa. 

 

 101 

 
Quadro 6.1 – Identificação dos locais de ensaios realizados na Lezíria Grande 

Local de ensaio 
Coordenadas GPS 

Ensaios 
Latitude Longitude 

SI1 38,977º -8,875º 
SPT e Mazier 

CPTu  
Refração sísmica 

SI2 38,994º -8,906º CPTu 

SI3 38,970º -8,907º CPTu 

SI4 38,959º -8,921º CPTu 

SI5 39,014º -8,851º 
CPTu 
SASW 

Refração sísmica 

SI6 39,014º -8,888º 
CPTu 

Refração sísmica 

SI7 38,960º -8,911º 

CPTu 
SPT e Mazier 

SDMT 
Refração Sísmica 

SI8 38,950º -8,884º SDMT 

SI9 38,925º -8,895º 
SDMT 

Refração Sísmica 

SI10 38,988º -8,865º CPTu 

SI11 38,946º -8,946º Refração Sísmica 

SI12 38,982º -8,938º Refração Sísmica 

SI13 38,954º -8,974º Refração Sísmica 
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6.2 RESULTADOS DOS ENSAIOS IN SITU DO SITIO PILOTO 

6.2.1 ENSAIOS SPT 

De acordo com Matos Fernandes (2006), a utilização generalizada durante décadas do SPT em 
condições geotécnicas diversas permitiu associar empiricamente ao número de golpes N num 
determinado tipo de solos com certas características, como por exemplo em termos de compacidade em 
areias e, de consistência em argilas, comportamento como a suscetibilidade de maciços arenosos em 
relação à liquefação e até parâmetros mecânicos, como o ângulo de resistência ao corte de solos 
granulares. 

De salientar que diversos aspetos referentes à realização do ensaio são suscetíveis de afetar os resultados 
obtidos devido aos modos de operação que variam de país para país e, até de empresa para empresa. 
Dos quais se pode destacar: o peso do batente, o tipo de varas e as suas ligações e o diâmetro do furo 
(De Mello, 1971). 

O valor do NSPT, mesmo sendo corrigido desses fatores é um índice a partir do qual não se pode inferir 
propriedades diversas, sem ter correlações para todas as classes e tipos de solo, o que é uma ilusão que 
vai sendo denunciada como uma má prática de engenharia. Um valor não pode gerar muitos outros, 
simplesmente porque não tem capacidade de combinações e associações. 

Os ensaios SPT são, assim, no entender deste trabalho uma forma de “sentir” os materiais e através 
deste pode-se recolher amostras, ainda que remoldadas, visível na Figura 6.10. Assim, a análise progride 
no laboratório onde são procedidos os ensaios de laboratório, como o corte direto cíclico, o ensaio 
triaxial, as análises granulométricas, entre outros. Na Figura 6.2 é visível a preparação para a realização 
deste ensaio. 

 

 

Figura 6.10 – Amostra recolhida pelo ensaio SPT no Sítio Piloto 

 

Na Figura 6.11e Figura 6.12 estão apresentados os resultados do boletim da sondagem SPT no local 
Si1. Tal como se pode ver ao longo do boletim, há uma predominância de material granular, com a 
descrição de areia fina, mas com algumas passagens lodosas até uma profundidade de 21,50 m. Segue-
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se um estrato lodoso cinzento escuro, intercalado entre as profundidades de 28,5 a 29,65 com areia fina 
cinzenta a cinzenta escura com passagens lodosas. 

Os restantes logs das sondagens SPT encontram-se no Anexo D desta dissertação. 

 

 
Figura 6.11 – Logs da sondagem SPT no Si1 
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Figura 6.12 – Continuação dos logs do SPT do Si1 

 

6.2.2 ENSAIOS CPTU 

O ensaio do cone-penetrómetro é atualmente um dos ensaios in situ mais correntemente utilizados. Tem 
como vantagem óbvia em relação ao SPT o facto de ser completamente automatizado, pelo que os seus 
resultados têm elevadíssima repetibilidade, isto é, são independentes do operador e de equipamento se 
cumpridas as normas. A desvantagem de não recolher amostras é ultrapassada pelo diagnostico que os 
parâmetros permitem. 

O ensaio consiste na cravação contínua no solo, por meio de um sistema hidráulico, a uma taxa de 20 
mm/s, de uma ponteira de aço, representada na Figura 6.13 a), que compreende uma extremidade cónica 
e uma manga, hoje instrumentada com sistemas eletrónicos de registo automático. A partir da década 
de 1980 generalizou-se a versão do aparelho por piezocone ou CPTu que permite a medição da pressão 
da água dos poros junto à ponteira de cravação. Como mostra a Figura 6.13 b), imediatamente acima 
do cone existe um filtro anelar (constituído por uma liga metálica porosa) que permite a transmissão da 
pressão da água a um transdutor de pressão alojado no interior da ponteira (Matos Fernandes, 2006). 
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Figura 6.13 – Esquema da ponteira do CPT: a) detalhes e grandezas medidas no ensaio; b) versão CPTu com 
filtro anelar acima do cone (Matos Fernandes, 2006, adaptado de Kulhawy and Mayne, 1990) 

 

As três grandezas representadas na Figura 6.13 são a resistência de ponta (qc ou qt, se for realizado com 
CPTu havendo lugar à correção presente na figura), a resistência lateral (fs) e a pressão nos poros (u). 
Com estas três grandezas, há equipamentos que apresentam no registo, instantaneamente, a razão entre 
o fS e qc (geralmente em percentagem) que dá uma ideia aproximada da granulometria do solo. 

O ensaio CPT é essencial, atualmente, para além de ser executado em tempo real sobre o solo, na sua 
condição in situ (ipsis - verbis), por permitir uma análise contínua do solo, detetando-se mesmo as 
camadas com menor espessura de material fino e/ou granular. As vantagens são bastante conhecidas 
como a sua rapidez de execução, a sua capacidade de caracterização da resistência de ponta e lateral e, 
devido à sua continuidade, faz uma caracterização completa e detalhada da estratigrafia. 

Está apresentado na Figura 6.14 os gráficos do ensaio CPTu, onde está presente a informação relativa 
ao qt, ao Rf em percentagem, ao Ic calculado com a metodologia de Robertson (1990), o CRR e CSR e 
o Fator de Segurança à liquefação. Desta, consegue-se ver a grande predominância de areia pela análise 
do Ic, que pode ser complementada com a informação dos parâmetros normalizados, presentes na Figura 
6.15 e, onde tanto na evolução da poropressão como no índice de classificação Ic que gera um Conjunto 
de Comportamentos Tipo (SBT, Soil Behaviour Type) se confirma a existência de areia, com a descrição 
de maioritariamente siltosa. 

A Figura 6.16 conta com um registo fotográfico da realização do ensaio CPTu no Sítio Piloto e, os 
resultados da resistência de ponta de todos os CPTu executados e o relatório resultante da sua análise 
com recurso ao CliqÒ estão presentes no Anexo E e Anexo F desta dissertação, respetivamente. 
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Figura 6.14 – Gráficos provenientes do ensaio CPTu no Si4 

 
Figura 6.15 – Gráficos dos parâmetros normalizados do ensaio CPTu no Si4 
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Figura 6.16 – Realização do CPTu no Sítio Piloto 

 

6.2.3 ENSAIOS SDMT 

O SDMT resulta de uma combinação do DMT com o módulo de sísmica localizado acima da lâmina 
de DMT. O ensaio com dilatómetro de Marchetti (DMT) consiste na cravação (preferencialmente 
estática) de uma lâmina que tem localizada numa das faces uma membrana flexível. A membrana é 
expandida entre intervalos de profundidade regulares (normalmente 20 cm) através de um gás 
pressurizado, determinando-se as pressões necessárias para deslocar o seu centro, usualmente, em 0,05 
mm (leitura A) e 1,10 mm (leitura B). Estas pressões são, então, corrigidas em função da rigidez da 
membrana, obtendo-se as pressões P0 e P1, respetivamente. 

Os parâmetros P0 e P1 são definidos pelas equações (6.1) (6.2): 

 

P0 = 1,05	 A − 𝑍𝑀 + ∆𝐴 − 0,05	(𝐵 −	𝑍𝑀 − ∆𝐵)  (6.1) 

 

P1 = B−	𝑍𝑀 + ∆𝐵  (6.2) 

 

Onde DA e DB são correções determinadas por calibração da membrana, ZM é a pressão lida quando o 
equipamento está à pressão atmosférica, sendo que, as pressões de P0 e P1 são, respetivamente, A e B. 

Marchetti (1980) definiu os seguintes três parâmetros em função do ensaio DMT: 

• Módulo Dilatométrico, presente na equação (6.3): 
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E𝐷 =
E

(1 − 𝑣2)
= 34,7	(𝑃0 − 𝑃1)  (6.3) 

 

• Índice de Material, apresentado na equação (6.4): 

 

I𝐷 =
𝑃0 − 𝑃1
𝑃0 −	𝑢0

  (6.4) 

 

• Índice de Tensão Horizontal, expresso na equação (6.5): 

 

K𝐷 =
𝑃0 −	𝑢0
𝜎′𝑉0

  (6.5) 

 

Estes parâmetros têm vindo a ser correlacionados com a estratigrafia, baridade, história de tensões, 
resistência e deformabilidade dos solos transportados. 

Assim, os testes de DMT e sísmica são dois testes independentes, mas realizados simultaneamente. Este 
módulo sísmico é composto por dois geofones, como se pode ver na Figura 6.17 a azul e vermelho, 
espaçados 0,5 m, que permitem medir a velocidade das ondas S. A partir da velocidade das ondas de 
corte é possível determinar o módulo G0. Assim, a grande inovação deste ensaio, relativamente ao 
DMT, é o facto de utilizar dois geofones, sendo possível realizar dois registos sísmicos, para a mesma 
fonte. Assim a determinação do pico de chegada é muito mais preciso do que nas técnicas convencionais 
de sísmica (geo.ua.pt, 2017). Na Figura 6.4 estão presentes fotografias aquando da realização de um 
ensaio SDMT no Sítio Piloto. 

A análise do parâmetro KD permite, como demostrado na Figura 6.18, analisar o risco de liquefação, o 
que não será alvo de estudo ao longo desta dissertação, através do rácio do CRR e do parâmetro KD. 
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Figura 6.17 –Equipamento para realização do ensaio SDMT (marchetti-dmt.it, 2017)  

 
Figura 6.18 -Relação entre o CRR e o parâmetro KD (Monaco et al., 2005) 
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A Figura 6.18, em combinação com a experiência disponível, sugere que uma areia limpa é 
adequadamente segura contra liquefação, para uma magnitude de referência de 7,5 para os seguintes 
valores de KD, (Marchetti 1997): 

• Em zonas sem atividade sísmica: KD > 1.7 

• Zona de atividade sísmica baixa, ou seja, (�µá¶
;

) = 0.15: KD > 4.2 

• Zonas de atividade sísmica média (�µá¶
;
) = 0.25): KD > 5.0 

• Zonas com alta atividade sísmica (�µá¶
;
) = 0.35): KD > 5.5  

Estes valores foram apresentados por Marchetti (1997), mas confirmados mais tarde por Monaco et al. 
(2005). 

No Sítio Piloto foram realizados 4 ensaios SDMT (Figura 6.19) mas devido a um problema técnico, só 
há informação do último até aos 4 m de profundidade, pelo que não será mencionado na análise. É 
apresentado na seguinte Figura 6.20, os resultados referentes ao SMDT do Si 7, sendo que os restantes 
resultados se encontram no Anexo G. Seguindo-se da Figura 6.21, onde se pode observar o resultado 
de todos os SDMT sobrepostos.  

 

 

Figura 6.19 – Realização do ensaio SDMT no Sítio Piloto 
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Figura 6.20 – Resultado do SDMT do Si7 

 

 

Figura 6.21 – Resultados dos SDMT do Sítio Piloto 

 

6.2.4 ENSAIOS SASW 

A avaliação das propriedades dinâmicas do solo por parte do ensaio SASW é conseguida através da 
medição do carácter dispersivo das ondas superficiais geradas através da aplicação de uma solicitação 
à superfície. No caso do equipamento da Feup, Costa et al. (2016), esta solicitação é gerada, no presente 
caso, através da queda de uma massa de 120 kg de aproximadamente 0,70 m de altura, recorrendo ao 
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excitador dinâmico ilustrado, como presente na Figura 6.22. A medição das ondas de superfície geradas, 
é realizada à custa da disposição à superfície do terreno em estudo, e em alinhamento reto, de diversos 
sensores (acelerómetros), espaçados de um metro na direção longitudinal. As propriedades que se 
esperam alcançar são a velocidade de propagação das ondas S e P e o coeficiente de amortecimento, 
com base na medição da solicitação e da resposta do maciço tornando-se possível a definição de uma 
função de transferência, fundamental para a determinação das propriedades dinâmicas do terreno 
através da posterior inversão dos resultados (Costa et al, 2016). 

 

 
Figura 6.22 - Foto do excitador dinâmico, Costa et al. (2016)	

 

A atividade experimental aqui descrita foi desenvolvida no Si7. 

De acordo como relatório de Costa et al. (2016), o excitador dinâmico foi colocado na berma do 
caminho agrícola existente e os acelerómetros dispostos paralelamente a este, tal como apresentado na 
Figura 6.23, de forma a realizar a medição das vibrações ao longo de 100 m e em pontos igualmente 
espaçados de 1 m. Cada ensaio foi dividido em 5 Setups, com a medição das vibrações em vinte pontos 
distintos em cada um. A posição dos acelerómetros na totalidade dos Setups encontra-se discriminada 
no Anexo H, assim como a indicação do tipo de acelerómetro utilizado. 

Para cada Setup é considerado um número elevado de solicitações (mínimo de 50) de forma a minimizar 
o efeito do ruído e eventuais erros inerentes ao processo de aquisição, viabilizando a atualização dos 
valores médios na definição da função de transferência. 
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Figura 6.23 – Disposição dos acelerómetros ao longo do terreno, Costa et al. (2016) 

 

Segundo o relatório de Costa et al. (2016), durante o ensaio recorreu-se a um excitador dinâmico de 
forma a originar vibrações no terreno, sendo a solicitação medida através de uma célula de carga e a 
resposta do terreno avaliada através de um conjunto de acelerómetros. O sinal proveniente tanto da 
célula de carga como dos acelerómetros é adquirido e condicionado através de um sistema composto 
por um módulo NI CDAQ-9172, equipado com placas IEPE e controlado por um computador portátil.	

A obtenção da solução da inversão do problema é a última etapa do processo. O método de inversão 
consiste na consideração de uma função objetivo que minimiza as diferenças entre as curvas 
experimentais e as curvas teóricas. As primeiras resultam do processamento dos dados experimentais, 
enquanto as segundas são obtidas através do arbítrio de valores iniciais no processo de ajuste, ou seja, 
admite-se uma determinada estratificação do maciço e os correspondentes valores de velocidade das 
ondas S ou coeficientes de atenuação, permitindo assim, a determinação de uma curva teórica. Na 
Figura 6.25 é igualmente possível observar as diferenças existentes entre estas e as curvas 
experimentais.  

 

 

Figura 6.24 – Concordância entre as curvas experimentais e teóricas, Costa et al. (2016) 

 
A concordância entre as curvas experimentais e teóricas obtida é sinal de bons resultados no processo 
de inversão.  

Através de todo o processo apresentado anteriormente foi possível obter os perfis de velocidade das 
ondas S, ilustradas na Figura 6.25 e, das ondas P na Figura 6.26. A Figura 6.27 conta com um registo 
fotográfico da realização do ensaio no Sítio Piloto. 

AC20AC1 AC10

Excitador

Caminho Agrícola

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0

50

100

150

200

250

300

350

Frequency [Hz]

Ph
as

e 
V

el
oc

ity
 [m

/s]

 

 

Experimental Dispersion Curve
Theoretical Dispersion Curve



Microzonamento de suscetibilidade à liquefação. Aplicação a um caso de estudo na região da Grande Lisboa.  

 

 
114 

 
Figura 6.25 – Perfil de velocidades das ondas P do local Si5, Costa et al. (2016) 

 

Note-se que a diferenciação entre os valores de VP entre a primeira camada (0 a aproximadamente 4m) 
e a subsequente (maiores de 4 m) coincide, como expectável, com a superfície freática do solo. Se solo 
está submerso, a velocidade das ondas P é comandada pela velocidade da água nos poros. 

 

 
Figura 6.26 – Perfil de velocidade das ondas S do local Si5, Costa et al. (2016) 
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Figura 6.27 – Realização do ensaio SASW no Sítio Piloto 

 

6.2.5 ENSAIOS DE REFRAÇÃO SÍSMICA 

Em trabalhos de Engenharia Civil, o método de refração tem sido bastante utilizado quando se pretende 
prospetar profundidades nas dezenas dos metros, tal como neste projeto. 

 

 
Figura 6.28 – Método de Refração Sísmica em dois estratos com velocidades diferentes 

 
O ensaio da Refração Sísmica consiste na realização de perfis longitudinais com recurso a geofones. 
Estes, devem estar espaçados com uma distância regular e conhecida. Para a realização deste ensaio é 
necessário realizar um disparo inicial através de um martelo, que dará origem a ondas sísmicas que vão 
ser registadas por um sismógrafo. A velocidade de propagação das ondas elásticas é registada e 
caracterizada pelo tempo que estas demoram a chegar aos geofones. Desta forma cada ponto da 
superfície de separação dos dois meios é fonte de uma onda e dele emerge, por exemplo, o raio sísmico 
BG que fazendo o ângulo ic com a interface alcança o geofone G colocado na superfície. 
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Se o geofone G está colocado nas proximidades do ponto S de detonação (que se considera por 
simplificação colocado à superfície) a primeira deflexão do galvanómetro será devida à chegada de uma 
onda elástica direta propagando-se segundo SG. Passado algum tempo será observada uma segunda 
deflexão correspondente à chegada de uma onda refratada. Porém, se SG é suficientemente grande, "a 
primeira chegada", isto é, a primeira deflexão do galvanómetro, corresponderá à onda que seguiu o 
percurso SABG porque no trajeto AB a velocidade de propagação é V2, maior que V1, e por esse 
percurso suficientemente longo para que a onda refratada chegue ao geofone primeiro do que a onda 
direta, que se propaga com a velocidade V1 (Lima et al. 2016). 

Segundo o relatório preliminar do LNEG, a metodologia usada consistiu em efetuar três tiros para cada 
perfil, dois nos extremos e um central, de forma a garantir um melhor controlo dos parâmetros das 
camadas superficiais. O espaçamento dos geofones foi de 2,5 metros, enquanto o offset entre o ponto 
de "tiro" e o primeiro geofone foi de 1.25 metros. Dado que se utilizaram 24 geofones, o comprimento 
de cada perfil foi de 60 metros. A fonte sísmica usada, o comprimento dos perfis e os offsets entre a 
fonte e o primeiro geofone, determinam que as profundidades máximas alcançadas não ultrapassem 
cerca de 25-30 metros, o que satisfaz os objetivos do trabalho. O equipamento utilizado foi um 
Sismógrafo RAS-24 de 24 canais da Seistronix, uma fonte sísmica: martelo e prato, 24 geofones 
verticais de 50 Hz, um disparo por contacto direto e 2 cabos de ligação I/O com terminais NK-27-21C. 

O registo fotográfico da realização do ensaio no Sítio Piloto encontra-se na Figura 6.29. 

 

 

Figura 6.29 – Realização do ensaio de Refração Sísmica no Sítio Piloto 
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Os resultados são obtidos em forma de tabela, tal como apresentado na Figura 6.30. Nesta, é possível 
observar três colunas com valores de velocidades diferentes e, a cada uma destas, estão associadas 
diferentes profundidades, podendo cuidadosamente construir o gráfico presente na Figura 6.31. 

 

 
Figura 6.30 – Log do ensaio de refração sísmica do local Si7, LNEG 

 

 
Figura 6.31 – Perfil de velocidade das ondas S do Si7 

 

Através das ondas volumétricas de corte, transversais ou ondas S, este ensaio consegue determinar o 
número de estratos e a espessura de cada um deles, através das mudanças de velocidade nas suas 
transições. Por exemplo, geralmente, as rochas ígneas e cristalinas apresentam maiores velocidades de 
propagação do que as rochas sedimentares. E a velocidades tendem a aumentar com a profundidade. 

Assim foram construídos para todos os ensaios de refração sísmica, o gráfico da variação da velocidade 
em profundidade, para que na secção seguinte possam ser analisados. Os restantes logs e gráficos 
encontram-se em Anexo I nesta dissertação. Sendo possível com a interpretação destes resultados traçar 
um perfil, tal como presenta na Figura 6.32. 
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Figura 6.32 – Perfil construído terreno, baseado no ensaio da Refração Sísmica, LNEG 

 

Devido à existência de dois ensaios no local Si5 que medem, diretamente, as ondas VS vê-se a 
necessidade da sua comparação, presente na Figura 6.33. No geral, ambos apresentam valores idênticos, 
como apresentado no Quadro 6.2, com uma velocidade padrão próxima dos 135 m/s até, 
aproximadamente, aos 12 metros e, aproximadamente, 220 m/s a maiores profundidades. É notório que, 
o ensaio SASW deteta à profundidade de 2,93 m e 17,22 m uma variação das velocidades, enquanto a 
Refração Sísmica não é sensível a uma variação tão baixa. 

 

 

Figura 6.33 – Variação das ondas VS em profundidade através dos ensaios: a) Refração Sísmica; b) SASW 
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Quadro 6.2 – Identificação dos ensaios realizados na Lezíria Grande 

Refração Sísmica SASW 

h [m] VS [m/s] h [m] VS [m/s] 

0 – 11,6  135,6 0 – 2,93 127 

11,6 - Inf 221,3 2,93 – 12,27 134 

- - 12,27 – 17,22 212 

- - 17,22 - Inf 232 

 

6.2.6 ENSAIOS HVSR 

O ensaio HVSR pode ser descrito como um levantamento sísmico não-invasivo. Desta forma, torna-se 
uma forma atrativa e económica de caracterizar um depósito de solo, estimando a sua frequência 
fundamental e discretizando as propriedades elásticas, rigidez de pequenas deformações, associadas a 
velocidades das ondas de corte. A frequência fundamental do depósito do solo pode ser facilmente 
determinada através do método HVSR (Horizontal to Vertical Spectral Ratio, também conhecido como 
método Nakamura ou H/V) (Nakamura, 1989, 2000, 2010). 

Este método é baseado na aplicação das três componentes do microtremor numa estação à superfície e 
consiste na determinação da razão espectral entre as componentes Horizontal e Vertical, visando 
eliminar o efeito das ondas de Rayleigh (Nakamura, 2000). As vibrações de ruído ambiente foram 
medidas usando uma unidade registradora MR2002-CE (SYSCOM) e um sensor de velocidade externo 
de três componentes (MS2003 +, SYSCOM) que apresenta as mesmas características para as três 
componentes e uma resposta sem oscilações entre 1 e 350 Hz. As séries temporais foram registadas 
durante 35 a 40 min, com uma frequência de amostragem de 400 Hz e sob condições meteorológicas 
favoráveis, isto é, vento fraco e sem chuva. Os dados foram retificados e filtrados abaixo da frequência 
de 200Hz para evitar erros de dispersão. A Figura 6.5 inclui com uma fotografia da realização do ensaio 
no Sítio Piloto. 

Os ensaios HVSR não foram realizados de acordo com o planeamento encontrado na secção (6.1), pelo 
que na Figura 6.34 estão identificados todos os locais onde este ensaio foi realizado. 
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Figura 6.34 – Localizações dos ensaios HVSR, à escala, aproximadamente, de 1:125.000 

 

O resultado obtido deste ensaio é obtido em forma de gráfico, como o exemplo representado na Figura 
6.35, onde se pode observar que em abcissa tem a frequência, em Hertz, enquanto na ordenada é o 
módulo da amplitude. Os restantes resultados estão no Anexo J. 

A profundidade do substrato sísmico, também designado com Bedrock sísmico, é calculada seguindo a 
fórmula apresentada na equação (6.6), em que Z, em metros, é a profundidade do bedrock sísmico; a e 
b são constantes e fr0 é a frequência fundamental: 

 

Z = a	×	𝑓�*
è  (6.6) 
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Figura 6.35 – Resultados do HVSR (Carrilho Gomes, 2017) 

 

Para as constantes a e b foram adotadas as metodologias apresentadas por Ibs-von Seht e Wohlenber 
(1999) e, Parolai et al. (2002), como consta no Quadro 6.3. 

 

Quadro 6.3 – Metodologia recomendada por Lane et al, 2008 para os parâmetros a e b 

Parâmetro 
Metodologia 

a (m) b 

96 -1,388 Ibs-von Seht e Wohlemberg, 
1999 

108 -1,551 Parolai et al, 2002 

 

Assim, a profundidade do Bedrock foi determinada e apresentada na Figura 6.4, segundo a metodologia 
de: 

1  Ibs-von Seht e Wohlemberg, 1999; 

2  Parolai et al, 2002. 

Após o tratamento destes resultados, baseado na metodologia propostas por Lane et al. (2008), presente 
na equação (6.6), consegue-se determinar a profundidade do bedrock Sísmico, estando os resultados 
apresentados no Quadro 6.5.  

A proposta apresentada para a determinação da profundidade do bedrock sísmico é a via mais fiável 
quando só há resultados do ensaio HVSR, isto é, a frequência fundamental do terreno. No entanto, 
verifica-se uma média de velocidades de corte, VS, bastante elevadas, na ordem dos 400 m/s. Este 
resultado é bastante superior ao que se obtém ao utilizar os valores das velocidades obtidas na análise 
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dos ensaios Cross-Hole realizados na Lezíria Grande, apresentados no capítulo 5, onde a média das 
velocidades VS é de 180 a 300 m/s. 

Assim sendo, admite-se que as profundidades calculadas entre os 85 e 100 m, apenas baseadas neste 
método, possam estar sobrestimadas. Caso as velocidades se situem entre 180 e 300 m/s (resultados dos 
ensaios Cross-hole), e admitindo valores de frequência fundamental entre os 0.9 e 1.2Hz (obtidos nos 
ensaios HVSR), o substrato deve estar a profundidades de cerca de 65 a 80 m. No Quadro 6.4 estão 
apresentados valores padrão, calculados através da expressão (6.7), no qual se pode verificar a grande 
influencia da velocidade neste cálculo. Uma vez que, globalmente, o valor real do VS, médio se deve situar 
entre 250 e 350 m/s, o valor mais provável da profundidade do substrato deve encontrar-se entre estes 
valores. 

Assim, optou-se por apresentar também os resultados em 3 perfis traçados na Figura 6.36. Os perfis 
apresentados nas Figura 6.37, Figura 6.38 e Figura 6.39 clarificam a evolução e variação da 
profundidade do Bedrock para ambas as teorias de Ibs-von Seht e Wohlemberg, (1999), como de Parolai 
et al, (2002) e, contam também, com linhas a tracejado que representam os valores esperados de 
velocidades VS no local, tendo em conta uma ponderação entre estes resultados e a informação fornecida 
pelos Cross Hole dos dados existentes. Estes valores foram calculados com recurso à equação (6.7), 
para valores de velocidade de 250 e 300 m/s. 

 

	𝑓�* =
𝑉�
4	×	𝑧

 (6.7) 

 

Quadro 6.4 – Ponderação entre as VS do Cross-Hole com a Frequência fundamental do HVSR 

Frequência Fundamental 
(Hertz) 0,9 1,2 

Média VS Z (m) 

180 50,0 37,5 

250 69,4 52,08 

350 97,2 72,9 

300 83,3 62,5 

400 111,1 83,3 
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Quadro 6.5 – Metodologia recomendada por Lane et al. (2008) para os parâmetros a e b 

Local de Ensaio fr0 (Hz) A0 Z (m) 1  Z (m) 2  

HVSR1 1,06 3,67 88,5 98,7 

HVSR2 0,92 3,49 107,8 122,9 

HVSR3 1,55 2,53 52,3 54,7 

HVSR4 1,14 3,48 80,0 88,1 

HVSR5 1,11 3,79 83,1 91,9 

HVSR6 1,07 4,41 87,4 97,2 

HVSR8 0,99 4,7 96,1 108,2 

HVSR9 1,18 8,52587 76,0 83,2 

HVSR10 0,73 2,99158 148,4 175,7 

HVSR12 0,99 2,95258 96,0 108,1 

HVSR13 1,00246 3,96654 95,7 107,6 

HVSR14 1,87596 1,44834 40,1 40,7 

HVSR15 0,966145 3,08249 100,7 113,9 

HVSR16 0,959726 4,06679 101,6 115,1 

HVSR17 0,968455 3,86179 100,4 113,5 

HVSR18 0,913125 2,77972 108,9 124,3 

HVSR19 0,904506 5,06359 110,3 126,2 

HVSR20 1,31808 2,95797 65,4 70,4 

HVSR21 11,0784 4,19542 3,4 2,6 

HVSR22 1,08741 4,14699 85,5 94,8 

HVSR23 1,0736 3,67102 87,0 96,7 

HVSR24 1,08543 5,5853 85,7 95,1 

HVSR25 1,16645 3,95942 77,5 85,1 

HVSR26 1,99103 4,14085 36,9 37,1 
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Figura 6.36 – Identificação dos perfis dos ensaios HVSR, aproximadamente, de 1:125.000 

 
 

 
Figura 6.37 – Perfil da profundidade do bedrock sísmico transversal à A10 – Ponte das Lezírias  
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Figura 6.38 – Perfil da profundidade do bedrock sísmico transversal à N10 – Reta do Cabo 

 

 

 
Figura 6.39 – 3º perfil da profundidade do bedrock sísmico na Lezíria Grande 
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Assim, assumindo as frequências fundamentais do ensaio HVSR e uma média entre as velocidades 
deste ensaio com o Cross-Hole existente, espera-se que o bedrock sísmico esteja entre as duas linhas a 
tracejado do gráfico, podendo variar, maioritariamente, tal como já mencionado, entre os 65 a 80 m. 

Através do perfil da A10, presente na Figura 6.37, e reunindo a informação geológica e geotécnica dos 
restantes ensaios, dos dados existentes e dos novos realizados no Sítio Piloto, foi possível traçar um 
perfil completo da A10, como apresentado na Figura 6.40. 

 

 

Figura 6.40 – Perfil geológico e geotécnico da A10, (Minarelli e Amoroso, 2017) 

 

6.3 ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS E PROPOSTAS DE ZONAMENTO 

6.3.1 ÍNDICES DE RISCO 

Para a análise do local quanto à liquefação baseado nos Índices de Risco, já detalhado na secção (3.2), 
tem-se em consideração os resultados dos ensaios SPT e CPTu. 

Para reportar os resultados dos ensaios SPT foi organizado o Quadro 6.6, no qual, para cada SPT está 
o referido valor de LPI, LSN e LS. Para a determinação destes índices foi usada uma folha de cálculo 
em formato Excel, na qual se procedeu à sua modelação seguindo o raciocínio explicado no capítulo 5, 
na secção (5.2.1). 
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Quadro 6.6 – Índices de Risco dos ensaios SPT 

SPT LPI LSN LS 

Si 1 30,8 89,0 40,7 

Si 7 25,0 31,6 54,8 

 

A análise dos dados CPTu foi executada com recurso ao software CliqÒ com o procedimento enunciado 
na secção (5.2.3). A Lezíria Grande pertence ao concelho de Vila Franca de Xira e assim sendo, pelo 
Eurocódigo 8, é lhe atribuída uma aceleração máxima, como já demonstrado na secção (5.3.3), é de 2 
m/s2 , aproximadamente, 0,2 g. 

A Figura 6.41, Figura 6.42 e Figura 6.43 contam com os índices de risco de todos os locais de ensaio 
do Sitio Piloto, como o LPI (Liquefaction Potential Index), o PL (Probability for Liquefaction) e o LSN 
(Liquefaction Severity Number), respetivamente. 

 

 
Figura 6.41 – Índice LPI dos CPTu realizados no Sítio-Piloto, Cliq® 
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Figura 6.42 – Índice PL dos CPTu realizados no Sítio-Piloto, Cliq® 

 

 
Figura 6.43 – Índice LSN dos CPTu realizados no Sítio-Piloto, Cliq® 

 

Dos índices apresentados na Figura 6.41 e Figura 6.42, os extremos são: o Si2, como o local com menor 
suscetibilidade à liquefação; e, o Si4 como o local com probabilidade de liquefação mais preocupante. 
A semelhança de resultados, por parte destes índices deve-se ao facto de ambos serem função direta do 
fator de segurança. Enquanto que, o índice LSN, presente na Figura 6.43, desenvolvido por Tonkin e 
Taylor, (2013) é função do assentamento vertical pela profundidade a que este assentamento é esperado. 
Assim, através deste índice, o local Si5 foi avaliado como o local que se viria a esperar um maior dano 
superficial, muito próximo do Si4. O índice proposto por Tonkin e Taylor (2013) é o mais atual e retrata 
os danos que o fenómeno de liquefação superficial pode causar em terrenos residenciais e em fundações, 
e, devido a tal, merece uma especial atenção aos seus resultados. 
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A Figura 6.42 apresenta os resultados relativos a uma ponderação estatística da probabilidade de 
liquefação. A metodologia utilizada pelo software é a defendida por Ku et al. (2012), presente na 
equação (3.22) e na secção (3.3.1.3). 

Pode-se, também, extrair das figuras e, de acordo com a secção (3.2.1) e (3.2.4), do total de ensaios 
CPTu analisados no Sítio Piloto: 

• De acordo com o índice LPI e PL: 

§ 12,5% têm baixa probabilidade de liquefação;  

§ 62,5% têm alta probabilidade; 

§ E, os restantes 25% têm uma probabilidade muito alta de liquefação. 

• Recorrendo ao índice LSN: 

§ 12,5% têm uma expressão de liquefação muito baixa; 

§ 50% de forma moderada; 

§ E, os restantes 37,5% a liquefação expressa-se de moderada a elevada. 

Comparando os resultados obtidos pelo ensaio SPT e CPTu, presentes no Quadro 6.7, é notória a grande 
diferença, principalmente no local Si1, pelo que se antecipa a falta de representatividade do ensaio SPT 
neste tipo de solo, particularmente quando na presença de um número considerável de intercalações de 
solos finos, na avaliação da suscetibilidade de liquefação. 

 

Quadro 6.7 – Comparação dos índices LPI e LSN com dados SPT e CPT 

Local de ensaio LPI LSN 

Si 1: SPT/CPTu 30,8/ 15,2 89,0/ 32,7 

Si 7: SPT/CPTu 25,0/ 14,5 31,6/ 20,8 

 

Baseado nestes resultados foi possível, ainda que de uma forma preliminar, criar um zonamento 
cumprindo as classes de classificação destes índices de acordo com o ensaio CPTu, como apresentado 
na Figura 6.44. 
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Figura 6.44 – Proposta de zonamento baseada nos Índices de Risco, à escala, aproximadamente, 1:125.000 

 
6.3.2 ÍNDICE DE CLASSIFICAÇÃO BASEADO NO VS30 

Seguindo a metodologia e recomendações presentes na secção (2.3.2.5), foram determinados os valores 
de VS30 dos ensaios SDMT e, por correlação, para os ensaios de SPT, CPTu, SASW e Refração Sísmica. 

Optou-se, devido à instabilidade sentida em relação ao parâmetro fs, por substituir a expressão de Mayne 
(2006), presente no Quadro 2.11, pela expressão de Hegazi e Mayne (1995), expressa na equação 
seguinte: 

 

𝑉i = 10,1	× log 𝑞𝑡 − 11,47 d,ex	×	
𝑓𝑠
𝑞𝑡
×100

*,z

 
 (6.8) 

e determinar, com esta, a média aritmética para o cálculo por correlação das ondas VS com dados de 
ensaio CPT. 

Assim sendo, comparando os resultados apresentados no Quadro 6.8 dos valores do VS30 determinados 
pelas ondas VS obtidas por todos os ensaios, com o quadro de classificação apresentado na secção 
(2.3.2.5), pode-se fazer a classificação do solo, tal como presente no Quadro 6.9, baseado no Caltrans 
Seimic Design Criteria, descrito na secção (2.3.2.5), Quadro 2.9. 

É importante salientar que, este método de classificação por base aos VS30, não tem como objetivo 
avaliar a suscetibilidade à liquefação. É um método utilizado para caracterização dos solos, 
particularmente na identificação do fator de amplificação da ação sísmica, destacando que, alguns dos 
valores de VS muito baixos possam corresponder a solos bastantes argilosos, sem potencial notório de 
liquefação. 
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Quadro 6.8 –VS30 dos ensaios realizados no Sitio-Piloto 

Local de Ensaio 
SDMT 
(m/s) 

SPT* 
(m/s) 

CPT** 
(m/s) 

Refração 
Sísmica 

(m/s) 

SI1 - 145,08 153,30 172,71 

SI2 - - 121,90 - 

SI3 - - 123,87 - 

SI4 - - 256,03 - 

SI5 - - 159,25 177,76 

SI6 - - 118,91 140,20 

SI7 154,54 197,07 186,17 170,66 

SI8 168,59 - - - 

SI9 201,43 - - 172,79 

SI10 - - 162,43 - 

SI11 - - - 122,30 

SI12 - - - 127,14 

SI13 - - - 128,54 

 

*correlação presente na secção (2.3.2.5), Quadro 2.10; 

**correlação presente na secção (2.3.2.5, Quadro 2.11. 

A tabela, também pode ser visualizada em tipo gráfico, como apresentado na FIGURA, onde a recta 
horizontal a verde é correspondente a um valor de VS30 de 180 m/s. 

 

Figura 6.45 – VS30 dos ensaios realizados no Sitio-Piloto 
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Em todos os locais, mesmo com alguma variabilidade de valores, todos os resultados dos vários ensaios 
pertencem à mesma classe de classificação, à excepção do caso do local Si7. No Si7, a média dos 
resultados é 177,1 m/s, no limite entre solo brando e solo denso. Foi optado por classificá-lo como solo 
brando, pela maior credibilidade no resultado do VS30 calculado diretamente pelo SDMT. 

 
Quadro 6.9 –Classificação dos solos dos locais de ensaio 

Local de ensaio Classificação (Caltrans Seimic 
Design Criteria, 2004) 

Classificação (Eurocódigo 8, 
2010) 

SI1 E – Solo Brando Tipo D 

SI2 E – Solo Brando Tipo D 

SI3 E – Solo Brando Tipo D 

SI4 D – Solo Denso Tipo C 

SI5 E – Solo Brando Tipo D 

SI6 E – Solo Brando Tipo D 

SI7 E – Solo Brando Tipo D 

SI8 E – Solo Brando Tipo D 

SI9 D – Solo Denso Tipo C 

SI10 E- Solo Brando Tipo D 

SI11 E- Solo Brando Tipo D 

SI12 E- Solo Brando Tipo D 

SI13 E- Solo Brando Tipo D 

 

Tendo em conta as classificações do solo, baseados no critério de Caltrans Seimic Design Criteria ( 
2004), foi possível, de uma forma muito simplificada realizar  um zonamento, através da atribuição de 
cores aos diferentes intervalos de classificação do solo, como presente na Figura 6.46. 

Importante referir, que, mesmo havendo uma alteração no termo que caracteriza o solo, o 
microzonamento não é alterado, se realizado segundo o Eurocódigo 8. 

Assim, a cor vermelha está associada a velocidades abaixo dos 180 m/s, a laranja às velocidades nos 
intervalos de 180 a 360 m/s e, por último, a verde ás velocidades superiores a 360 m/s, tal como os 
intervalos de classificação usados no quadro anterior. 

 



Microzonamento de suscetibilidade à liquefação. Aplicação a um caso de estudo na região da Grande Lisboa. 

 

 133 

 

Figura 6.46 – Proposta de zonamento baseada nos VS30, à escala, aproximadamente, 1:125.000 

 

6.3.3 ASSENTAMENTOS 

Esta análise recai sobre os assentamentos esperados, tendo em conta a proposta de Zhang et al. (2002) 
que se baseou nos extensos resultados laboratoriais de Ishihara e Yoshimine (1992) e a proposta de 
Juang et al. (2013) que, tal como descrito ao longo da secção (3.3), incorporaram uma análise 
probabilística aos resultados e casos históricos. 

A Figura 6.47 apresenta os valores dos assentamentos esperados em free field de todos os locais de 
ensaio baseados na metodologia de Zhang et al. (2002), também defendida por Robertson (2009), 
descrita na secção (3.3.1.2). 

O Quadro 6.10 apresenta os valores dos assentamentos em free field e, os valores dos mesmos com o 
agravamento devido à existência de edificado no local, tendo em conta a metodologia probabilística de 
Juang et al. (2013), presente na secção (3.3.1.3). Este quadro conta ainda com o cálculo, em 
percentagem, do valor desse agravamento, que, em geral, assume valores a rondar os 60%, em toda a 
área do Sítio Piloto. 

É importante salientar que, tanto a metodologia apresentada por Zhang et al. (2002) como a apresentada 
por Juang et al. (2013), em free field, contam maioritariamente com a mesma base de dados, como 
fundamento da sua formulação, sendo espectáveis resultados semelhantes. Tal como se pode observar 
pela comparação entre os valores do gráfico com os do quadro, a metodologia de Zhang et al. (2002) é 
ligeiramente mais conservativa que a apresentada por Juang et al (2013). 
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Figura 6.47 – Assentamentos Verticais esperados no Sítio Piloto devido à liquefação, método de Zhang et al. 

(2002) 

 

Quadro 6.10 – Assentamentos verticais em free field e com agravamento de edificado, método de Juang et al. 
(2013) 

Si Assentamentos em 
free-field (cm) 

Assentamentos com 
agravamento do 
edificado (cm) 

Agravamento (%) 

Si 1 32,35 51,34 58,70 

Si 2 9,17 14,55 58,67 

Si 3 20,15 31,97 58,66 

Si 4 25,13 39,88 58,69 

Si 5 37,40 59,35 58,69 

Si 6 27,58 43,77 58,70 

Si 7 21,19 33,62 58,66 

Si 10 21,52 34,14 58,64 

 

Este agravamento nos assentamentos devido à presença de edifícios ocorre devido à concentração de 
tensões na sua base, ou seja, se a base do edifício, com fundações superficiais for de pequenas 
dimensões, o efeito das cargas será maior porque causa uma concentração de tensões nessa área. 
Quando esta tensão se aproxima ou excede a capacidade de suporte do solo (isto é, considerando a 
redução da resistência devido ao excesso de pressão neutra), o edifício tem tendência a inclinar. À 
medida que a inclinação aumenta, diminui a área onde essas tensões estão aplicadas, aumentando ainda 



Microzonamento de suscetibilidade à liquefação. Aplicação a um caso de estudo na região da Grande Lisboa. 

 

 135 

mais a magnitude dessa tensão. E assim, a falha é progressiva até ao colapso da estrutura, isto se, o solo 
não conseguir libertar o excesso de pressão neutra e aumentar a sua tensão efetiva, recuperando a sua 
capacidade de suporte. Este agravamento é função de muitas variáveis como a forma do edifício, a 
distribuição das cargas, a sua dimensão, a sua fundação, entre outras. Assim, de forma estimar este 
assentamento, segundo Juang et al. (2013) deve ser imposto um agravamento ao previamente 
determinado, tanto maior, quanto maior for a variância dos registos de assentamentos, nessas condições. 
Salienta-se que, a abordagem é meramente estatística, não havendo associação de causa-efeito em 
termos da tipologia do edificado. 

Em ambas as metodologias, o local Si5 é o que espera maiores assentamentos verticais, estando, por 
isso, apresentado na Figura 6.48 a evolução das curvas da probabilidade com o limite de assentamentos 
esperados e, a distribuição da densidade de probabilidade pelos limites dos assentamentos esperados. 
Os restantes gráficos encontram-se no Anexo K desta dissertação. 

 

 
Figura 6.48 – Probabilidade de excedência de assentamentos verticais em: a) free field; b) com edificações 

 

Além dos assentamentos, há zonas preocupantes, em termos dos deslocamentos laterais esperados, 
como apresentado na Figura 6.49, principalmente as zonas mais próximas dos rios Tejo e Sorraia, como 
são alguns representados pelos pontos de ensaio Si5, Si6 e Si10. Estes deslocamentos estão estimados 
para valores próximos dos 4 metros, o que pode significar um deslizamento parcial da área para o 
interior do leito do rio. 

Por fim, é apresentado na Figura 6.50 um zonamento, pouco preciso, baseado nos assentamentos 
verticais estimados para cada ponto de ensaio, numa escala de, aproximadamente, 1:125.000. 

a) 

b) 
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Figura 6.49 – Deslocamentos laterais esperados no Sítio Piloto em caso de atividade sísmica 

 

 
Figura 6.50 – Proposta de zonamento baseada nos Assentamentos, à escala, aproximadamente, 1:125.000 
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6.3.4 DISCUSSÃO DE RESULTADOS À LUZ DA REINTERPRETAÇÃO DO PESO VOLÚMICO 

Ao longo da análise e interpretação de resultados foi notória uma subestimação dos valores relativos ao 
peso volúmico por parte do software CliqÒ, sendo que este, tal como já foi descrito, segue a metodologia 
de Robertson e Cabal (2010). 

O peso volúmico pode ser determinado diretamente dos resultados CPTu (qt e fs) e tem sido uma técnica 
usada frequentemente. Contudo, aquando da existência de um número considerável de intercalações de 
solo é necessário ter especial atenção, pois a presença de lodos pode interferir com a leitura das 
resistências laterais, fs, dessintonizando alguns registos de fs e qt, na passagem das camadas de areia e 
de argila, o que origina um decréscimo neste valor e, assim afetar a determinação, automática por parte 
do software, do peso volúmico. 

Robertson (2015) aconselha corrigir e completar os resultados dos CPTu com ondas de corte ou 
resultados de ensaios DMT, para colmatar esta falha frequente da leitura do fs. Por falta de resultados 
das ondas VS e dos ensaios DMT, a correção possível para estes valores foi baseada na comparação dos 
resultados obtidos pelo software com os determinados manualmente pela mesma expressão e, ainda 
comparar com os obtidos, por correlação, com o valor de SPT, também realizado no local. 

Ao analisar o ábaco apresentado na secção 5.2.3, na Figura 5.8, consegue-se verificar que, quando existe 
uma leitura com um valor de qt considerável, mas a este está associado um valor baixíssimo de fs, muitas 
vezes próximo de zero, o horizonte estará, erradamente, incluído na zona de caracterização 1. 
Consequentemente, o software assume-o como um solo muito lodoso, bastante orgânico, sendo 
atribuído um valor de peso volúmico mínimo de 13,73 kN/m3. Este valor é atribuído a todos os solos 
que não sejam classificados dentro do intervalo, estipulado pelas retas apresentadas no ábaco. 

Manualmente é possível introduzir os valores de peso volúmico, a partir de qualquer metodologia, mas 
sem as restrições do ábaco e, assim compará-las com os assumidos infundamentalmente pelo CliqÒ e, 
por correlação com o SPT, como apresentado na Figura 6.51. 

De destacar que uma incorreta medição do fs também tem influência no Ic (Índice de comportamento), 
mas este tem um contributo menor na avaliação da sucetibilidade à liquefação, em comparação com o 
peso volúmico que influência fortemente a tensão total e efetiva. 

Após a aproximação de valores com a curva de Robertson e Cabal, (2010) foi necessário proceder à 
introdução manual dos valores obtidos no software CliqÒ, o que permitiu extrair um relatório com os 
resultados antes e após a correção, como presente na Figura 6.52, Figura 6.53 e Figura 6.54. 
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a) b) 

Figura 6.51 – Comparação e correção do peso volúmico para o Si1 (a) e Si7 (b). 

 

 
Figura 6.52 – Comparação dos resultados sem e com correção do peso volúmico e consequências no LPI e PL, 

CliqÒ 

 



Microzonamento de suscetibilidade à liquefação. Aplicação a um caso de estudo na região da Grande Lisboa. 

 

 139 

 
Figura 6.53 – Comparação dos resultados sem e com correção do peso volúmico e consequências no LSN, 

CliqÒ 

 

 
Figura 6.54 – Comparação dos resultados entre os resultados sem e com correção do peso volúmico e 

consequências nos assentamentos e deslocamentos laterais, CliqÒ 

 

Como é observável pelas figuras anteriormente apresentadas, ao efetuar a correção do peso volúmico 
há uma diminuição em todos os índices de risco e assentamentos esperados, o que seria de esperar visto 
que representa um aumento significativo nas tensões do terreno, tanto total como efetiva. 

Outra observação importante é o facto de, nos índices representados na Figura 6.52 apresentarem pior 
cenário para o local de ensaio Si7, enquanto no índice LSN e assentamentos e deslocamentos, presentes 
nas Figura 6.53 e Figura 6.54 apresentarem piores resultados para o local Si1. 

Estes resultados devem-se ao facto de o índice PL e LPI serem função do fator de segurança, enquanto 
o LSN é função dos assentamentos em profundidade, tal como já foi explicado ao longo desta 
dissertação. 
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6.3.5 OBSERVAÇÃO FINAL SOBRE AS PROPOSTAS DE ZONAMENTOS 

Dos três zonamentos realizados ao longo desta dissertação foi possível concluir que havia uma grande 
semelhança nos resultados finais, o que garantiam uma grande fiabilidade dos mesmos. 

À primeira vista os três zonamentos apresentam características bastante diferentes, o que não é 
totalmente verdade, tendo em atenção aos 3 apresentados na Figura 6.55: 

• O primeiro zonamento, tendo em conta o índice de classificação VS30 é aparentemente mais 
gravoso que os restantes, devido à coloração maioritariamente vermelha, mas deve-se ter em 
atenção que esta classificação não diferencia solo fino de solo granular, e apenas o granular tem 
suscetibilidade a este fenómeno; 

• Os dois últimos zonamentos já são maioritariamente similares, à exceção de alguns casos como 
o SI2, SI6 e o SI7, que apresentam uma classificação mais conservativa no zonamento tendo 
em conta os assentamentos. Provavelmente é necessário um ajuste da classificação tendo em 
conta os assentamentos, para intervalos menos conservativos. 

Mesmo sendo grandezas diferentes, difíceis de comparar verificam-se bastantes semelhanças, o que 
garante uma grande veracidade na análise realizada. 

 

 

Figura 6.55 – Zonamento baseado no: a) VS30; b) assentamentos; c) índices de risco: LPI. 

 

Comparando, em última análise na Figura 6.56 a evolução do índice LPI para o ensaio CPTu e SDMT 
do local de ensaio 7 do Sítio Piloto, é possível observar bastantes diferenças. Estas devem-se, 
essencialmente, ao facto de as ondas VS serem medidas em intervalos de profundidade superiores ao 
CPTu, de 0,5 a 0,5 m. Não detetando parte das intercalações identificadas ao longo da realização do 
ensaio CPTu e, assim, sendo o LPI um índice cumulativo adquire valores menos realistas, podendo 
revelar uma situação que não corresponde com a realidade. 

 

V
S30

 Í30ices de Risco Assentamentos 
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Figura 6.56 – Evolução do LPI, em profundidade baseado no ensaio CPTu e SDMT 
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7 
CONCLUSÃO 

7.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente dissertação teve como principais objetivos: a criação de uma base de dados de relatórios 
geológicos e geotécnicos, com vista à realização de um microzonamento preliminar de um ou mais 
municípios da região da Grande Lisboa, em particular, a pesquisa de um campo experimental para 
avaliação da suscetibilidade à liquefação induzida por sismos. O planeamento e a execução de um vasto 
conjunto de ensaios in situ realizados nesse campo experimental foram comparados, por redundância. 
Os seus resultados também foram objeto de complemento à informação recolhida para a base de dados 
constituída para a criação de um microzonamento preliminar. 

Foi necessário um período de recolha de informação junto dos grupos de interesse e parceiros do projeto 
LIQUEFACT, dos quais se destacam a empresa construtora Teixeira Duarte, o LNEG (Laboratório 
Nacional de Energia e Geologia), as empresas de consultoria e projeto CENOR, GEOCONTROLE e 
COBA, a UPEP (Unidade de Pesquisa e Exploração de Recursos Petrolífero), entre outros. Toda a 
informação recolhida foi analisada e filtrada, sendo adicionada à base de dados. 

Tal como o previsto, na região da Grande Lisboa existem várias zonas que têm suscetibilidade de 
liquefação, tendo sido escolhido como Sítio Piloto e área para o microzonamento preliminar, a zona 
pertencente à Lezíria Grande. Esta área pertence ao concelho de Vila Franca de Xira e Azambuja e faz 
fronteira com o concelho de Benavente, toda a área é gerida pela Associação de Beneficiários da Lezíria 
Grande de Vila Franca de Xira. A caracterização da zona, referente aos dados existentes, contou com a 
identificação e caracterização de 273 pontos de ensaio, dos quais 84% foram ensaios Standard 
Penetration Tests, 11% Cone Penetration Tests e 5% Cross-hole. 

Seguiu-se o planeamento dos ensaios in situ a realizar e a sua execução, tendo estes decorrido num 
período de 3 semanas. Os ensaios foram distribuídos por 13 locais, designados pela sigla Si, com 
significado de “site investigation”, à exceção dos ensaios HVSR que, por terem sido em maior número, 
tiveram diferentes localizações. Os resultados relativos a esses ensaios, foram tratados com recurso ao 
software Cliq®, bem como a folhas de cálculo, previamente programadas. 

A análise destes resultados foi individualizada tendo por base diferentes parâmetros, tendo sido 
apresentada pela seguinte ordem: 

• Análise baseada em Índices de Risco; 

§ Contando com interpretação dos resultados dos ensaios CPTu e SPT. 

• Análise baseada no Índice de classificação baseado no VS30; 

§ Análise direta através do ensaio SDMT e refração sísmica, e por correlações, análise 
com recurso ao SPT e CPTu. 

• Análise baseada nos Assentamentos e Deslocamentos Laterais: 

§ Análise baseada nos resultados no ensaio CPTu. 
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• Discussão de Resultados à luz da Reinterpretação do peso volúmico. 

§ Análise baseada nos resultados do ensaio CPTu. 

 

7.2 DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

Todos os objetivos inicialmente propostos foram atingidos com sucesso, mas no decurso da realização 
deste trabalho tomou-se a consciência de que esta via de caracterização de uma determinada zona, tendo 
por base os ensaios geotécnicos apresentados, encontra uma encruzilhada de metodologias, das quais 
se distinguem a de Robertson e Wride (1998), Robertson (2009) e Boulanger e Idriss (2014), entre 
muitas outras, o que torna o tema bastante aliciante, mas vasto e complexo. Considera-se assim que este 
trabalho é sobretudo um ponto de partida para o desenvolvimento do tema abordado, tal como o projeto 
em que esta dissertação está integrada o comprova. 

Nesta perspetiva, afigura-se vários desenvolvimentos possíveis, nomeadamente: 

• A continuação da investigação, junto dos grupos de interesse e parceiros, com vista a alargar a 
base de dados que fundamenta o microzonamento, e assim alargar a zona de estudo à Região 
da Grande Lisboa e Algarve, pelos seus elevados riscos sísmicos associados; 

• Avaliar a influência da leitura da resistência lateral na determinação do peso volúmico, e definir 
um protocolo a seguir aquando da existência de um solo bastante intercalado entre material fino 
e granular; 

• Desenvolver novas metodologias simplificadas e definir um protocolo para a avaliação de 
vulnerabilidade de estruturas e infraestruturas para EILDs (Earthquake Induced Liquefaction 
Disasters), estabelecendo diretrizes para a aplicação da caracterização do solo, avaliação de 
risco de liquefação e análise de fragilidade de liquefação de interação sistema terremoto-solo-
estrutura; 

• Integrar todas as metodologias simplificadas, do tópico anterior, num software específico, com 
vista a facilitar o trabalho de análise e o respetivo armazenamento da base de dados; 

• Avaliar a viabilidade e o custo-benefício de certas técnicas de mitigação da liquefação ou 
calcular os impactos socioeconómicos das estratégias de redução do risco e de melhoria da 
resiliência. 

O simples enunciado destas considerações revela as vastas possibilidades de desenvolvimento deste 
tema. 

  



Microzonamento de suscetibilidade à liquefação. Aplicação a um caso de estudo na região da Grande Lisboa. 

 

 145 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Abdalla, J.A. & Al-homoud, A., 2004. 13 th World Conference on Earthquake Engineering. Source, 
(1008). 

Abreu, É.J.A., 2012. Estudo das condições de liquefação da areia de Coimbra em triaxial estático e 
cíclico. , p.119. 

Acções de Segurança para Estruturas de Edifícios e Pontes (2000). Regulamento de Segurança e Acções 
para Estruturas de Edifícios e Pontes (aprovado pelo decreto-lei nº235/83, de 31 de Maio). Colecção 
Regulamentos, Porto Editora. 

Algermissen, S. T., & Perkins, D. M. (1975). Earthquake risk studies in the branch of seismicity and 
risk analysis. talk given at USGS Earthquake Studies Advisory Panel, Colorado School of Mines, 
Golden, Colorado. 

Access, O., 2014. Evaluation of Post-liquefaction Reconsolidation Settlement based on Standard 
Penetration Tests ( SPT ). , 4(11), pp.9–14. 

Andrus, R. D., & Stokoe II, K. H. (2000). Liquefaction resistance of soils from shear-wave 
velocity. Journal of geotechnical and geoenvironmental engineering, 126(11), 1015-1025. 

Andrus, R. D., Stokoe, K. H., Chung, R. M., & Juang, C. H. (2003). Guidelines for evaluating 
liquefaction resistance using shear wave velocity measurements and simplified procedures. NIST GCR, 
03-854. 

Andrus, R. D., Mohanan, N. P., Piratheepan, P., Ellis, B. S., & Holzer, T. L. (2007, June). Predicting 
shear-wave velocity from cone penetration resistance. In Proceedings of the 4th International 
Conference on Earthquake Geotechnical Engineering, Thessaloniki, Greece (Vol. 2528). 

Azevedo, J., Guerreiro, L., Bento, R. & Proença, J., 2004. Seismic Impact on Lifelines in the great 
Lisbon Area. Vancouver, s.n. 

Ballegooy, S. Van, 2013. Sjoerd’s Story: The Consequences of Liquefaction. Workshop on Liquefaction 
Assessment, Disaster Risk Reduction and Community Resilience, (August), pp.1–75. 

Bensaúde A (1910) Le tremblement de terre de la valle´e du Tage du 23 avril 1909. (note préliminaire). 
Bull. Soc. du Portugal Sc. Nat. 3:89–129. 

Blake, T.F. (1996). Personal Communication as cited in Youd et al. (2001). 

Boulanger, R. W., &Idriss, I. M. (2004). Evaluating the potential for liquefaction or cyclic failure of 
silts and clays (p. 131). Center for Geotechnical Modeling. 

Bradley BA and Cubrinovski M (2011) “Near-source strong ground motions observed in the 22 
February 2011 Christchurch earthquake”, Seismological Research Letters, 82, 853–865. 

Boulanger, R.W. & Idriss, I.M., 2014. CPT and SPT Based Liquefaction Triggering Procedures. Center 
for Geotechnical Modeling, (April), p.134 

Bray J. Frost D. 2010. Geo-engineering Reconnaissance of the February 27, 2010, Maule, Chile, 
Earthquake , 



Microzonamento de suscetibilidade à liquefação. Aplicação a um caso de estudo na região da Grande Lisboa.  

 

 
146 

Bray, J.D. & Dashti, S., 2010. Liquefaction-induced movements of buildings with shallow foundations. 
Fifth International Conference on Recent Advances in Geotechnical Earthquake Engineering and Soil 
Dynamics. 

Bray, J., Rollins, K., Hutchinson, T., Verdugo, R., Ledezma, C., Mylonakis, G., Assimaki, 
D.g, Montalva, G., Arduino, P., Olson, S.M., Kayen, R., Hashash, Y.M.A.,Candia, G. (2012). Effects 
of ground failure on buildings, ports, and industrial facilities. Earthquake Spectra, 28(SUPPL.1), S97-
S118. doi:10.1193/1.4000034 

Bray, J. D., & Dashti, S. (2014). Liquefaction-induced building movements. Bulletin of Earthquake 
Engineering, 12(3), 1129-1156. 

Bray, J.D. & Zupan, J.D., Cubrinovski, M. & Taylor, M., 2014. CPT-based liquefaction assessments in 
Christchurch, New Zealand. 3rd International Symposium on Cone Penetration Testing (CPT ’14), 2. 

Brown, L. J., & Weeber, J. H. (1992). Geology of the Christchurch urban area: Institute of Geological 
and Nuclear Sciences Geological Map 1. Institute of Geological and Nuclear Sciences Limited, Lower 
Hutt, New Zealand, scale, 1(25,000), 1. 

Cabal, K. & Robertson, P.K., 2014. Accuracy and repeatability of CPT sleeve friction measurements. 
Cpt14, pp.271–278. 

Cabral, J.&Ribeiro, A.(1989)-Incipient subduction along the West-Iberia Margin. 28th Int.Geol. Congo 
Wa- shington, D.C., 1/3: 223 (abstracts).  

Cabral, J. (2003) – A Geologia na avaliação da perigosidade sísmica. Seminário “Riscos Geológicos”, 
Associação Portuguesa de Geólogos, Póvoa do Varzim.  

Cabral J, Moniz C, Batlló J, Figueiredo P, Carvalho J, Matias L, Teves-Costa P, Dias R and Simão N. 
(2011) The 1909 Benavente (Portugal) earthquake: search for the source. Natural Hazards. 69: 1211-
1227; doi:10.1007/s11069-011-0062-8. 

Carvalho, J., Cabral, J., GonçAlves, R., Torres, L., Mendes-Victor, L. (2006) – Geophysical methods 
applied to fault characterization and earthquake potential assessment in the Lower Tagus Valley, 
Portugal. Tectonophysics, 418, pp. 277-297.  

Carvalho, J., Rabeh, T., Carrilho, F., Cabral, J., Miranda, M. (2008) – Geophysical characterization of 
the Ota-Vila Franca de Xira-Lisbon-Sesimbra fault zone, Portugal. Geophysical Journal International. 

Cubrinovski, Green, R.A., and Wotherspoon, L., Eds. [2011]. "Geotechnical Reconnaissance of the 
2011 Christchurch (New Zealand) Earthquake", GEER Report No. GEER-024, 
(http://www.geerassociation.org/GEER_Post%20EQ%20Reports/Christchurch_2011/Cover_Christch
urch_2011.html)  

Caltrans, S. D. C. (2004). Caltrans Seismic Design Criteria version 1.3. California Department of 
Transportation, Sacramento, California. 

Casagrande, A., 1975. Liquefaction and cyclic deformation of sands—a critical review. In: Proceedings 
of the 5th Pan-American Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, Buenos Aires, 
Argentina (also published as Harvard Soil Mechanics Series No. 88, January 1976, Cambridge, MA). 

Choffat P and Bensaúde A (1911) Études Sur le Seísme du Ribatejo du 23 Avril de 1909. Comm. Serv. 
Geol. du Portugal, Lisboa. 



Microzonamento de suscetibilidade à liquefação. Aplicação a um caso de estudo na região da Grande Lisboa. 

 

 147 

Costa, P.A., 2016. Análise Espectral de Ondas Superficiais ( Ensaio SASW ). Resultados do ensaio 
SASW, FEUP, 2016. 

Canterbury New Zealand Earthquake Sequence 2010-2011 (2010). 

Carvalho, B., 2016. Development of an in-house tool for liquefaction assessment of soils, Porto: FEUP. 

Dashti, S., Bray, J., Pestana, J., Riemer, M., and Wilson, D. 2010. Mechanisms of seismically induced 
settlement of buildings with shallow foundations on liquefiable soil. Journal of Geotechnical and 
Geoenvironmental Engineering, 136(1): 151–164. doi:10.1061/(ASCE)GT.1943-5606.0000179. 

De Alba, P., Seed, H. B., & Chan, C. K. (1976). Sand liquefaction in large-scale simple shear 
tests. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 102(ASCE# 12403). 

De Mello, V. F. (1971, June). The standard penetration test. In Proceedings of the 4th PanAmerican 
conference on soil mechanics and foundation engineering(Vol. 1, pp. 1-86). 

Eurocódigo 8: Projeto de estruturas para resistência aos sismos, 2010. 

Ferrão C, Bezzeghoud M, Caldeira B and Borges JF (2016) The Seismicity of Portugal and Its Adjacent 
Atlantic Region from 1300 to 2014: Maximum Observed Intensity (MOI) Map. Seismological Research 
Letters 87(3): 743-750 (doi: 10.1785/0220150217) 

GeoLogismiki (2016). CLiq v.2.0 – CPT liquefaction software.  
http://www.geologismiki.gr/products/cliq/, acesso 9/2016. 

GEER (2011). Quick Report 2: Preliminary Observations of Levee Performance and Damage Following 
the March 11, 2011 Tohoku Offshore Earthquake, Japan. Geotechnical Extreme Events Reconnaissance 
(GEER) Association, Report GEER-025b, http://geerassociation.org/.  

Gibbs, H. J, and Holtz, W. G., 1957. “Research on determining the density of sand by spoon penetration 
testing”, Proceed-ings, 4th ISSMFE Conference, Vol I. 

Guerreiro, L. & Azevedo, J., 2004. Seismic Vulnerability Assessment of Highways and Railroads, 
Application To the Great Lisbon Area. 13th Wold Conference on Earthquake Engineering, (2035). 

Grünthal, G., Bosse, C., Sellami, S., Mayer-Rosa, D., & Giardini, D. (1999). Compilation of the 
GSHAP regional seismic hazard for Europe, Africa and the Middle East. 

Hegazy, Y. A., & Mayne, P. W. (1995, October). Statistical correlations between VS and cone 
penetration data for different soil types. In Proceedings of the International Symposium on Cone 
Penetration Testing, CPT (Vol. 95, pp. 173-178). 

H. Sonmez (2003), Modification of the liquefaction potential index and liquefaction susceptibility 
mapping for a liquefaction-prone area (Inegol, Turkey), Environmental Geology, 44 (2003), pp. 862–
871 

Ibs-von Seht, M., & Wohlenberg, J. (1999). Microtremor measurements used to map thickness of soft 
sediments. Bulletin of the Seismological Society of America, 89(1), 250-259. 

Idriss, I.M. and Boulanger, R.W., (2008). Soil Liquefaction During Earthquakes. 
EarthquakeEngineering Research Institute. MNO-12. 

Ishihara, K. (1985). Stability of natural deposits during earthquakes. In Proc., 11th Conf. on Soil 
Mechanics and Foundation Engineering Vol.1, pp. 321-376, Balkema, Rotterdam. 



Microzonamento de suscetibilidade à liquefação. Aplicação a um caso de estudo na região da Grande Lisboa.  

 

 
148 

Ishii, Y., & Tokimatsu, K. (1988). Simplified procedures for the evaluation of settlements of structures 
during earthquakes. In Proceedings from the ninth world conference on earthquake engineering, Tokyo-
Kyoto, Japan (Vol. 3, pp. 95-100). 

Ishihara, K. and Yoshimine, M. (1992). Evaluation of Settlements in Sand Deposits Following 
Liquefaction During Earthquakes. Soils and Foundations, 32(1): 173-188. Japanese Geotechnical 
Society, Tokyo. 

Iwasaki, T., Tatsuoka, F., Tokida, K., Yasuda, S., 1978. A practical method for assessing soil 
liquefaction potential based on case studies at various sites in Japan. In: Proceedings of the 2nd 
International Conference on Microzonation. San Francisco, CA, USA, pp. 885–896. 

Iwasaki, T., Tokida. K., Tatsuoka, F., Watanabe, S., Yasuda, S., and Sato, H.: Microzonation for soil 
liquefaction potential using simplified methods, vol. 3, In: Proceedings of 3th international conference 
on microzonation, Seattle, 1319–1330, 1982. 

Jonathan, D. B. & Shideh, D., 2014. Liquefaction-induced building movements. 26 Abril. 

Jorge, C., 1993. Zonamento do Potencial de Liquefação- Tentativa de aplicação a Portugal, Lisboa: 
Laboratório Nacional de Engenharia Civil. 

Juang CH, Yuan H, Lee DH and Lin PS (2013) Simplified CPT-based method for evaluating 
liquefaction potential of soils. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering. 129(1): 
66–80. doi:10.1061/(ASCE)1090-0241(2003)129:1(66). 

Ku, C.-S., Juang, C.H., Chang, C.-W., and Ching, J. 2012. Probabilistic version of the Robertson and 
Wride method for liquefaction evaluation: Development and application. Canadian Geotechnical 
Journal, 49(1): 27–44) 

Ku, T., & Mayne, P. W. (2012). Evaluating the In Situ Lateral Stress Coefficient (K 0) of Soils via 
Paired Shear Wave Velocity Modes. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental 
Engineering, 139(5), 775-787. 

Kulhawy, F. H., & Mayne, P. W. (1990). Manual on estimating soil properties for foundation 
design (No. EPRI-EL-6800). Electric Power Research Inst., Palo Alto, CA (USA); Cornell Univ., 
Ithaca, NY (USA). Geotechnical Engineering Group. 

Lane, J. W., White, E. A., Steele, G. V., & Cannia, J. C. (2008). Estimation of bedrock depth using the 
horizontal-to-vertical (H/V) ambient noise seismic method. In Proceedings of Symposium on the 
Application of Geophysics to Engineering and Environmental Problems. Philadelphia Pa: 
Environmental and Engineering Geophysical Society.  

Lima, C., Menezes, J.E., Gomes, A., 2016. Apontamentos de Geologia da Engenharia, FEUP. 

Liu, L., & Dobry, R. (1997). Seismic response of shallow foundation on liquefiable sand. Journal of 
geotechnical and geoenvironmental engineering, 123(6), 557-567. 

Marchetti, S. 1997. The Flat Dilatometer: Design Applications. Keynote Lecture, Proc. 3rd Int. 
Geotech. Engrg. Conference, Cairo, 421-448.  

Matos Fernandes, M., 2006, Mecânica dos Solos. Vol.1: Conceitos e Princípios Fundamentais - 2a 
Edição, FEUP EDIÇOES 

Matos Fernandes, M., 2011, Mecânica dos Solos. Vol.2: Introdução à Engenharia Geotécnica, FEUP 
EDIÇOES 



Microzonamento de suscetibilidade à liquefação. Aplicação a um caso de estudo na região da Grande Lisboa. 

 

 149 

Mayne, P. W. (2006, November). In-situ test calibrations for evaluating soil parameters. 
In Characterisation and Engineering Properties of Natural Soils–Proceedings of the Second 
International. Workshop on Characterisation and Engineering Properties of Natural Soils: Taylor & 
Francis (pp. 1601-1652). 

Mayne, P. W. (2007). Cone penetration testing (Vol. 368). Transportation Research Board. 

Mayne, P.W., 2014. Interpretation of geotechnical parameters from seismic piezocone tests. 3rd 
International Symposium on Cone Penetration Testing (CPT`14), pp.47–73. 

Mazzochi G (2016) Risk Assessment of Soil Liquefaction across Southern Europe. MSc thesis 
presented to the Universitá Degli Studi di Pavia. 

Monaco, P., Marchetti, S., Totani, G., & Calabrese, M. (2005, September). Sand liquefiability 
assessment by flat dilatometer test (DMT). In proceedings of the international conference on soil 
mechanics and geotechnical engineering (vol. 16, no. 4, p. 2693). Aa balkema publishers. 

Moreira, V. S. (1984). Sismicidade Histo ́rica de Portugal Continental, Re- vista do Instituto Nacional 
de Meteorologia e Geofisica (special issue), Ed. Instituto Nacional de Meteorologia e Geofisica, Lisbon. 

Moss, R. E., Seed, R. B., Kayen, R. E., Stewart, J. P., Der Kiureghian, A., & Cetin, K. O. (2006). CPT-
based probabilistic and deterministic assessment of in situ seismic soil liquefaction potential. Journal 
of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 132(8), 1032-1051. 

Nakamura Y (1989) A Method for Dynamic Characteristics Estimation of Subsurface Using 
Microtremor on the Ground Surface. Quarterly Report Railway Technical Research Institute, Tokyo, 
Tokyo 30: 25–33. 

Nakamura Y (2000) Clear identification of fundamental idea of Nakamura's technique and its 
applications. In Proceedings of the 12th World Conference on Earthquake Engineering, Auckland. 

Nakamura Y (2010) Comment on microtremor measurements in the Nile Delta Basin, Egypt: response 
of the topmost sedimentary layer by E. A. Fergany and S. Bonnefoy-Claudet. Seismol. Res. Lett. 81 
(2): 241–243. 

National Centre for Earthquake Engineering Research (NCEER) (1997) Proc., NCEER Workshop on 
Evaluation of Liquefaction Resistance of Soils, T. L. Yound and I. M. Idriss, eds., Technical Rep. 
NCEER-97-0022, Salt Lake City. 

Niigata Earthquake, 1964, Japan National Committee on Earthquake Engineering (JNCEE), 
Proceedings of the 3rd World Conference in Earthquake Engineering, Volume III, pp s.78-s.105.) 

Nunziata, F., Gambardella, A., & Migliaccio, M. (2008). On the Mueller scattering matrix for SAR sea 
oil slick observation. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 5(4), 691-695. 

Oliveira JT, Pereira E, Ramalho M, Antunes MT, Monteiro, JH (1992) Carta Geológica de Portugal, 
Escala 1:500.000, Instituto Geológico e Mineiro, Lisboa 

Oliveira, C.S. (1986) - A Sismicidade Histórica e a Revisão do Catálogo Sísmico. Laboratório Nacional 
de Engenharia Civil. Lisboa. 

Parolai, S., Bormann, P., & Milkereit, C. (2002). New relationships between Vs, thickness of sediments, 
and resonance frequency calculated by the H/V ratio of seismic noise for the Cologne area 
(Germany). Bulletin of the seismological society of America, 92(6), 2521-2527. 



Microzonamento de suscetibilidade à liquefação. Aplicação a um caso de estudo na região da Grande Lisboa.  

 

 
150 

Pitilakis, K., Riga, E., & Anastasiadis, A. (2013). New code site classification, amplification factors 
and normalized response spectra based on a worldwide ground-motion database. Bulletin of Earthquake 
Engineering, 11(4), 925-966. 

Rao, K. S., & Satyam, D. N. (2005, September). Seismic microzonation studies for Delhi region. 
In Symposium on seismic hazard analysis and microzonation (Vol. 2324, p. 213234Reiter). 

Rao, K. S., & Satyam, D. N. (2007). Liquefaction studies for seismic microzonation of Delhi 
region. CURRENT SCIENCE-BANGALORE-, 92(5), 646. 

Rauch, A. F. (1997). Chapter 7 - Analysis of Soil Borings for Liquefaction Resistance, an empirical 
method for prediciting surface displacements due to liquefaction-induced lateral spreading in 
earthquakes (Doctoral dissertation, Virginia Tech). 

Carrilho Gomes (2017), Retório preliminar dos ensaios HVSR da Lezíria Grande. 

Robertson, P. K. (1994, September). Suggested terminology for liquefaction. In 47th Canadian 
Geotechnical Conference, Halifax, Canada, September (pp. 277-286). 

Robertson, P.K. and Wride, C.E., 1997. Cyclic liquefaction and its evaluation based on SPT and CPT: 
Seismic Short Course on Evaluation and Mitigation of Earthquake Induced Liquefaction Hazards. In 
Proceedings of the NCEER Workshop on Evaluation of Liquefaction Resistance of Soils, San Francisco. 

Robertson, P.K. and Wride, C.E. (1998). Evaluating cyclic liquefaction potential using the cone 
penetration test. Canadian Geotechnical Journal, 35(3): 442-459, National Research Center, Ottawa. 
Canadian Geotechnical Journal, 35(3), pp.442–459. 

Robertson, P.K., 2008. Interpretation of the CPT: a unified approach. Manuscript submitted to the 
Canadian Geotechnical Journal. 

Robertson, P.K., 2009. Performance based earthquake design using the CPT. Proc., IS Tokyo 
Conf.CRC Press/Balkema, Taylor and Francis Group, Tokyo. 

Robertson, P.K. & Cabal, K.L., 2010. Estimating soil unit weight from CPT. 2nd International 
Symposium on Cone Penetration Testing, (May), p.8 p. 

Robertson, P.K., 2010. Evaluation of Flow Liquefaction and Liquefied Strength Using the Cone 
Penetration Test. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 136(6), pp.842–853. 

Robertson, P. K., 2013. The James K. Mitchell Lecture: Interpretation of in-situ tests—some insights. 
Geotechnical and Geophysical Site Characterization 4 – Coutinho & Mayne (eds). 

Robertson, P.K. (2015). Guide to Cone Penetration Testing. 6th Edition (p.133) http://www.cpt-
robertson.com/doc/   

Sancio, R. B., Bray, J. D., Stewart, J. P., Youd, T. L., Durgunoǧlu, H. T., Önalp, A., ... & Karadayılar, 
T. (2002). Correlation between ground failure and soil conditions in Adapazari, Turkey. Soil Dynamics 
and Earthquake Engineering, 22(9), 1093-1102. 

Sancio, R., Bray, J. D., Durgunoglu, T., & Onalp, A. (2004, August). Performance of buildings over 
liquefiable ground in Adapazari, Turkey. In Proc., 13th World Conf. on Earthquake Engineering. 
Vancouver, Canada: Canadian Association for Earthquake Engineering. 

Satyam, D. N., and Rao K.S. (2009) "Estimation of Peak Ground Acceleration for Delhi Region Using 
FINSIM, a Finite Fault Simulation Technique" International Journal of Earth Sciences and Engineering. 
Vol 2, No: 3, pp. 219-223. 



Microzonamento de suscetibilidade à liquefação. Aplicação a um caso de estudo na região da Grande Lisboa. 

 

 151 

Satyam, N.D. & Towhata, I., 2016. Site-specific ground response analysis and liquefaction assessment 
of Vijayawada city (India). Natural Hazards, 81(2), pp.705–724. 

Seed, H.B. and Idriss, I. M. (1971). Simplified Procedure for Evaluating Soil Liquefaction Potential. 
Journal of the Soil Mechanics and Foundations Division, 107(9): 1249-1274, American Society of Civil 
Engineers, Reston. 

Sharma, R., Baxter, C., & Jander, M. (2011). Relationship between shear wave velocity and stresses at 
failure for weakly cemented sands during drained triaxial compression. Soils and foundations, 51(4), 
761-771. 

Sims, J.D., & Garvin, C.D., 1995. Recurrent liquefaction at Soda Lake, California, induced by the 1989 
Loma Prieta earthquake, and 1990 and 1991 aftershocks: Implications for paleoseismicity studies, 
Seismological Society of America Bulletin, v. 85, p. 51-65. 

Skempton AW (1986) Standard penetration test procedures and the effects in sands of overburden 
pressure, relative density, particle size, ageing and overconsolidation. Géotechnique. 36(3):425-447 

SM Working Group, Guidelines for Seismic Microzonation, Conference of Regions and Autonomous 
Provinces of Italy – Civil Protection Department, Bramerini, F., Castenetto, S., Naso, G., (edits), Rome, 
2015 

Soares, S. M., 2015. Evaluation of Soil Liquefaction Potential based on Laboratory Data, Porto: FEUP. 

Sonmez, H. and Gokceoglu, C.: A liquefaction severity index suggested for engineering practice, 
Environ. Geology., 48, 81–9, 2005. 

Tokimatsu, K., Tamura, S., Suzuki, H., and Katsumata, K. (2011). “Quick Report on Geotechnical 
Problems in the 2011 Tohoku Pacific Ocean Earthquake.” Research Reports on Earthquake 
Engineering, CUEE, Tokyo Institute of Technology, No. 118, pp. 21-47 (in Japanese).  

Terzaghi, K. & Peck, R. B., s.d. Soil Mechanics in Engineering Practice, Second Edition. New York, 
John Wiley and Sons. 

Teves Costa, P., 2005. Perigosidade e Risco Sísmico. In: Terramotos e Tsunamis, P. Teves Costa 
(Coord.). Livro Aberto, Editores Livreiros Lda., Lisboa, pp. 55-97. 

Teves-Costa, P. and Batlló, J. (2011). The 23 April 1909 Benavente earthquake (Portugal): 
macroseismic field revision, Journal of Seismology, 15:1, 59-70. 

Tonkin, Taylor, 2013. Canterbury earthquakes 2010 and 2011. Land Report as at 29 Feb- ruary 2012. 
Earthquake Commission (108 pp., http://www.tonkin.co.nz/canterbury- land-
information/docs/downloads2592013/T&T-Stage-3-Report.pdf, last visited May 9, 2014).  

Towhata, I., 2008. Seismic Microzonation. Geotechnical Earthquake Engineering, pp.643–650. 

Tsuchida, H. (1970). Prediction and countermeasure against the liquefaction in sand deposits. 
In Abstract of the seminar in the Port and Harbor Research Institute (pp. 3-1). 

Viana da Fonseca, A., 2015. Fundações - Liquefação. Elementos de apoio às aulas teóricas da UC de 
Fundações, 5º ano do Mestrado Integrado em Engenharia Civil, Porto, FEUP. 

Viana da Fonseca, A., Lopes, I. F. & Rodrigues, C., 2016. Projeto Geotécnico Assistido por Ensaios In 
Situ - Curso CPTu. 23 de Junho 2016, Porto, FEUP. 



Microzonamento de suscetibilidade à liquefação. Aplicação a um caso de estudo na região da Grande Lisboa.  

 

 
152 

Vis, G.J. et al., 2016. Time-integrated 3D approach of late Quaternary sediment-depocenter migration 
in the Tagus depositional system: From river valley to abyssal plain. Earth-Science Reviews, 
153(November 2015), pp.192–211. 

Wair, B.R., DeJong, J.T. & Shantz, T., 2012. Guidelines for Estimation of Shear Wave Velocity 
Profiles. Pacific Earthquake Engineering, 8(December), p.68. 

Wang, J. G. Z. Q. and Timlaw, K., Sitting in Earthquake Zones, A.A. Balkema, Rotterdam, 1994.  

Wood, J. H., & Asbey-Palmer, D. E. (2012). Performance of reinforced Earth® bridge abutment walls 
in the 2010-2011 Canterbury earthquakes. Interchange, 5, 46. 

Youd, T. L., Tinsley, J. C., Perkins, D. M., King, E. J., & Preston, R. (1978). Liquefaction Potential 
Map of San Fernando Valley, California. In Int. Conf. on Microzonation for Safer Construction, 2nd, 
San Francisco (Vol. 1, pp. 267-278). 

Youd, T. L., Idriss, I. M., (2001). Liquefaction resistance of soils: summary report from the 1996 
NCEER and 1998 NCEER/NSF workshops on evaluation of liquefaction resistance of soils. Journal of 
geotechnical and geoenvironmental engineering, 127(4), 297-313. 

Youd, T. L., Idriss, I. M., Andrus, R. D., Arango, I., Castro, G., Christian, J. T., ... & Ishihara, K. (2001). 
Liquefaction resistance of soils: summary report from the 1996 NCEER and 1998 NCEER/NSF 
workshops on evaluation of liquefaction resistance of soils. Journal of geotechnical and 
geoenvironmental engineering, 127(10), 817-833. 

Yoshimine, M., Nishizaki, H., Amano, K., & Hosono, Y. (2006). Flow deformation of liquefied sand 
under constant shear load and its application to analysis of flow slide of infinite slope. Soil Dynamics 
and Earthquake Engineering, 26(2), 253-264. 

Zhang, G., Robertson, P.K. & Brachman, R.W.., 2002. Estimating liquefaction-induced ground 
settlements from CPT for level ground. Canadian Geotechnical Journal, 39(5), pp.1168–1180. 
Available at: http://www.nrcresearchpress.com/doi/abs/10.1139/t02-047. 

Zhang, G., Robertson, P.K. & Brachman, R.W.I., 2004. Estimating Liquefaction-Induced Lateral 
Displacements Using the Standard Penetration Test or Cone Penetration Test. Journal of Geotechnical 
and Geoenvironmental Engineering, 130(8), pp.861–871. 

Zupan, J. D. (2014). Seismic performance of buildings subjected to soil liquefaction. 

 

http://geoportal.lneg.pt/geoportal/mapas/index.html Outubro, 2016 

http://www.evoa.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=156&Itemid=628&lan
g=PT, Novembro de 2016. 

http://ablgvfx.pt/associacao/quem-somos-1, Novembro de 2016 

http://www.marchetti-dmt.it, Dezembro 2016 

http://www.liquefact.eu, Outubro de 2016 

http://www.mun-montijo.pt, Novembro de 2016 

http://www.ua.pt/geo/, Novembro de 2017 

 



Microzonamento de suscetibilidade à liquefação. Aplicação a um caso de estudo na região da Grande Lisboa. 

 

 153 

 

ANEXOS 
 
 

 
 

 



   

 

ANEXO A 
 
 

 



 A.1 

 



 A.2 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 A.3 

 

 
 

 

 



 A.4 

 



 A.5 

 

 



 A.6 

 



 A.7 

 

 



 A.8 

 



 A.9 

 

 



 A.10 

 



 A.11 

 

 



 A.12 

 



 A.13 

 

 



   

 

ANEXO B 
 
 

 



P
R

O
F

U
N

D
ID

A
D

E
S

(m
)

C
O

M
P

L
E

X
O

S

DESCRIÇÃO LITOLÓGICA

C
O

N
V

E
N

Ç
Õ

E
S

E
N

S
A

IO
S

 L
U

G
E

O
N

S
P

T

(P
R

O
F

U
N

D
ID

A
D

E
S

)

Nº DE % DE

RECUPERAÇÃO

A
L

T
E

R
A

Ç
Ã

O

F
R

A
C

T
U

R
A

Ç
Ã

O
PANCADAS

(SPT) E R.Q.D. (_ _ _ _)

COORDENADAS:

M:

P:

Z:

)

FURAÇÃO:

DIÂMETROS DE FURAÇÃO:

DATA DE INÍCIO

DATA DE CONCLUSÃO

CLIENTE:

LOCAL:

OBRA:

SONDAGEM

0 20 40 60 0 20 40 60 80 100

(REFERENCIAL:

OBSERVAÇÕES:

FEUP - FACUL. DE ENG. DA UNIVERSIDADE

PROJECTO EUROPEU “LIQUEFAC”

CAMPO EXPERIMENTAL DO MONTIJO
Rotary

Rotary / 140mm: 0.00 - 9.50m

S1

-73579.72

-106615.71

2.93

18/10/2016

18/10/2016

DO PORTO - SECÇÃO DE GEOTÉCNICA - DEC

PTTM06-ETRS89

1.00

2.50

3.50

4.50

5.50

6.50

7.50

8.50

9.50

9.95

12
14

3
0

7
17

7
13

3
22

6
17

1
7

10
49

8
30

1.00
1.15
1.45

2.50
2.65
2.95

3.50
3.65
3.95

4.50
4.65
4.95

5.50
5.65
5.95

6.50
6.65
6.95

7.50
7.65
7.95

8.50
8.65
8.95

9.50
9.65
9.95

PAVIMENTO EM GRAVILHA (ATERRO)

ATERRO ARGILO-ARENOSO ACASTANHADO, COM
CLASTOS E FRAGMENTOS DE CERÂMICA

AREIA MUITO FINA, SILTOSA, CINZENTA ESCURA

AREIA MÉDIA A GROSSEIRA ACASTANHADA, COM
AREÃO DISPERSO

AREIA FINA A MÉDIA ACINZENTADA, COM PASSAGEM
ARGILOSA ACASTANHADA

ARGILA ACASTANHADA SILTO-ARENOSA, COM
LAÍVOS CINZENTOS-ALARANJADOS, COM RARO
AREÃO

AREIA FINA A MÉDIA CINZENTA-ACASTANHADA,
LEVEMENTE ARGILOSA, COM AREÃO

NÃO COLHEU

AREIA MÉDIA A FINA ACINZENTADA, COM AREÃO
DISPERSO

AREIA MÉDIA A FINA AMARELA-ESBRANQUIÇADA,
COM AREÃO DISPERSO
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DESCRIÇÃO LITOLÓGICA
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A
C

T
U

R
A

Ç
Ã

O
PANCADAS

(SPT) E R.Q.D. (_ _ _ _)

COORDENADAS:

M:

P:

Z:

)

FURAÇÃO:

DIÂMETROS DE FURAÇÃO:

DATA DE INÍCIO

DATA DE CONCLUSÃO

CLIENTE:

LOCAL:

OBRA:

SONDAGEM

0 20 40 60 0 20 40 60 80 100

(REFERENCIAL:

OBSERVAÇÕES:

FEUP - FACUL. DE ENG. DA UNIVERSIDADE

PROJECTO EUROPEU "LIQUEFAC"

CAMPO EXPERIMENTAL DO MONTIJO
Rotary

Rotary / 140mm: 0.00 - 9.50m

S2

-73767.80

-106637.81

2.46

19/10/2016

19/10/2016

DO PORTO - SECÇÃO DE GEOTÉCNICA - DEC

PTTM06–ETRS89

1.00

2.50

3.50

4.50

5.50

6.50

7.50

8.50

9.50

9.95

1
3

7
20

3
11

10
49

7
49

2
14

3
25

5
51

4
24

1.00
1.15
1.45

2.50
2.65
2.95

3.50
3.65
3.95

4.50
4.65
4.95

5.50
5.65
5.95

6.50
6.65
6.95

7.50
7.65
7.95

8.50
8.65
8.95

9.50
9.65
9.95

ATERRO TERROSO, COM ABUNDANTES
FRAGMENTOS DE PEDRAS DE CALCÁRIO E RAÍZES

ATERRO ARENOSO, LEVEMENTE SILTOSO,
ALARANJADO

AREIA FINA A MUITO FINA, SILTOSA, CINZENTA
CLARA

IDEM, ESBRANQUIÇADA

AREIA MÉDIA, LEVEMENTE ARGILOSA,
ACASTANHADA, COM LAÍVOS ACINZENTADOS,
AREÃO E RARO SEIXOS DISPERSOS

AREIA MÉDIA A FINA, LEVEMENTE SILTOSA,
ACASTANHADA, COM AREÃO DISPERSO

AREIA FINA MICACEA, ARGILOSA, CASTANHA-
ALARANJADA, COM AREÃO DISPERSO

AREIA FINA A MÉDIA, LEVEMENTE ARGILOSA,
CASTANHA-ALARANJADA, COM AREÃO DISPERSO
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RECUPERAÇÃO

A
L

T
E

R
A

Ç
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O

F
R

A
C

T
U

R
A

Ç
Ã

O
PANCADAS

(SPT) E R.Q.D. (_ _ _ _)

COORDENADAS:

M:

P:

Z:

)

FURAÇÃO:

DIÂMETROS DE FURAÇÃO:

DATA DE INÍCIO

DATA DE CONCLUSÃO

CLIENTE:

LOCAL:

OBRA:

SONDAGEM

0 20 40 60 0 20 40 60 80 100

(REFERENCIAL:

OBSERVAÇÕES:

FEUP - FACUL. DE ENG. DA UNIVERSIDADE

PROJETO LIQUEFAC

CAMPO EXPERIMENTAL DO MONTIJO
Rotary

Rotary / 140mm: 0.00 - 11.50m

S3

-72365.08

-107254.41

3.29

20/10/2016

20/10/2016

DO PORTO - SECÇÃO DE GEOTÉCNICA - DEC

PTTM06-ETRS89

1.00

2.50

3.50

4.50

5.50

6.50

7.50

8.50

9.50

10.50

11.50

11.95

8
19

1
0

2
3

2
0

4
24

4
10

6
23

2
12

3
20

8
34

11
54

1.00
1.15
1.45

2.50
2.65
2.95

3.50
3.65
3.95

4.50
4.65
4.95

5.50
5.65
5.95

6.50
6.65
6.95

7.50
7.65
7.95

8.50
8.65
8.95

9.50
9.65
9.95

10.50
10.65
10.95

11.50
11.65
11.95

ATERRO TERROSO, COM FRAGMENTOS DE PEDRAS
DE CALCÁRIO E RAÍZES

ATERRO ESSENCILAMENTE ARENOSO, COM
FRAGMENTOS DE PEDRAS DE CALCÁRIO E
CERÂMICAS DISPERSAS, POR VEZES COM
VESTÍGIOS DE RAÍZES

LODO CINZENTO ESCURO, COM FRAGMENTOS DE
MATERIAL INCARBONIZADO E VESTÍGIOS DE
CONCHAS NA BASE

AREIA FINA LEVEMENTE SILTOSA, AMARELA-
ESBRANQUIÇADA COM NÚCLEO ARGILOSO
ACASTANHADO

NÃO COLHEU

AREIA FINA A MÉDIA LEVEMENTE SILTOSA,
ALARANJADA, COM RARO AREÃO E PASSAGENS
ARGILOSAS ACINZENTADAS

AREIA FINA LEVEMENTE SILTOSA, ESBRANQUIÇADA

AREIA FINA SILTOSA, AMARELA-ESBRANQUIÇADA

AREIA FINA A MÉDIA LEVEMENTE SILTOSA,
CASTANHA-ALARANJADA
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L I Q U E F A C T I O N  A N A L Y S I S  R E P O R T

Input parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
.

G.W.T. (in-situ):
G.W.T. (earthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:

Project title : Ponte A10 - Geocontrole Location : 

GeoLogismiki

Geotechnical Engineers

Merarhias 56

http://www.geologismiki.gr

CPT file : 1

1.00 m
1.00 m
3
2.60
Based on SBT

No
N/A
N/A
No
Yes

Clay like behavior
applied:
Limit depth applied:
Limit depth:
MSF method:

 
Sands only
No
N/A
Method based

Summary of liquefaction potential

CLiq v.2.0.6.97 - CPT Liquefaction Assessment Software - Report created on: 19-01-2017, 17:02:24
Project file: C:\Users\cristiana\Desktop\Cliq_geocontrole (1) (1).clq

1



This software is licensed to: University of  Porto - Fac. Engineering CPT name: 1

C P T  b a s i c  i n t e r p r e t a t i o n  p l o t s

CLiq v.2.0.6.97 - CPT Liquefaction Assessment Software - Report created on: 19-01-2017, 17:02:24 2
Project file: C:\Users\cristiana\Desktop\Cliq_geocontrole (1) (1).clq

Input parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
1.00 m

Depth to water table (erthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

1.00 m
3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
No
Yes
Sands only
No
N/A

SBT legend

1. Sensitive fine grained

2. Organic material

3. Clay to silty clay

4. Clayey silt to silty
clay5. Silty sand to sandy silt

6. Clean sand to silty sand

7. Gravely sand to sand

8. Very stiff sand to
clayey sand
9. Very stiff fine grained



This software is licensed to: University of  Porto - Fac. Engineering CPT name: 1

C P T  b a s i c  i n t e r p r e t a t i o n  p l o t s  ( n o r m a l i z e d )

CLiq v.2.0.6.97 - CPT Liquefaction Assessment Software - Report created on: 19-01-2017, 17:02:24 3
Project file: C:\Users\cristiana\Desktop\Cliq_geocontrole (1) (1).clq

SBTn legend

1. Sensitive fine grained

2. Organic material

3. Clay to silty clay

4. Clayey silt to silty
clay5. Silty sand to sandy silt

6. Clean sand to silty sand

7. Gravely sand to sand

8. Very stiff sand to
clayey sand
9. Very stiff fine grained

Input parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
1.00 m

Depth to water table (erthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

1.00 m
3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
No
Yes
Sands only
No
N/A



This software is licensed to: University of  Porto - Fac. Engineering CPT name: 1

L i q u e f a c t i o n  a n a l y s i s  o v e r a l l  p l o t s  ( i n t e r m e d i a t e  r e s u l t s )

CLiq v.2.0.6.97 - CPT Liquefaction Assessment Software - Report created on: 19-01-2017, 17:02:24 4
Project file: C:\Users\cristiana\Desktop\Cliq_geocontrole (1) (1).clq

Input parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
1.00 m

Depth to water table (erthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

1.00 m
3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
No
Yes
Sands only
No
N/A



This software is licensed to: University of  Porto - Fac. Engineering CPT name: 1

L i q u e f a c t i o n  a n a l y s i s  o v e r a l l  p l o t s

CLiq v.2.0.6.97 - CPT Liquefaction Assessment Software - Report created on: 19-01-2017, 17:02:24 5
Project file: C:\Users\cristiana\Desktop\Cliq_geocontrole (1) (1).clq

F.S. color scheme LPI color schemeInput parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
1.00 m

Depth to water table (erthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

1.00 m
3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
No
Yes
Sands only
No
N/A

Almost certain it will liquefy

Very likely to liquefy

Liquefaction and no liq. are equally likely

Unlike to liquefy

Almost certain it will not liquefy

Very high risk

High risk

Low risk



This software is licensed to: University of  Porto - Fac. Engineering CPT name: 1

C h e c k  f o r  s t r e n g t h  l o s s  p l o t s  ( R o b e r t s o n  ( 2 0 1 0 ) )

CLiq v.2.0.6.97 - CPT Liquefaction Assessment Software - Report created on: 19-01-2017, 17:02:24 6
Project file: C:\Users\cristiana\Desktop\Cliq_geocontrole (1) (1).clq

Input parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
1.00 m

Depth to water table (erthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

1.00 m
3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
No
Yes
Sands only
No
N/A



L I Q U E F A C T I O N  A N A L Y S I S  R E P O R T

Input parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
.

G.W.T. (in-situ):
G.W.T. (earthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:

Project title : Ponte A10 - Geocontrole Location : 

GeoLogismiki

Geotechnical Engineers

Merarhias 56

http://www.geologismiki.gr

CPT file : 2

1.00 m
1.00 m
3
2.60
Based on SBT

No
N/A
N/A
No
Yes

Clay like behavior
applied:
Limit depth applied:
Limit depth:
MSF method:

 
Sands only
No
N/A
Method based

Summary of liquefaction potential

CLiq v.2.0.6.97 - CPT Liquefaction Assessment Software - Report created on: 19-01-2017, 17:02:26
Project file: C:\Users\cristiana\Desktop\Cliq_geocontrole (1) (1).clq

7



This software is licensed to: University of  Porto - Fac. Engineering CPT name: 2

C P T  b a s i c  i n t e r p r e t a t i o n  p l o t s

CLiq v.2.0.6.97 - CPT Liquefaction Assessment Software - Report created on: 19-01-2017, 17:02:26 8
Project file: C:\Users\cristiana\Desktop\Cliq_geocontrole (1) (1).clq

Input parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
1.00 m

Depth to water table (erthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

1.00 m
3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
No
Yes
Sands only
No
N/A

SBT legend

1. Sensitive fine grained

2. Organic material

3. Clay to silty clay

4. Clayey silt to silty
clay5. Silty sand to sandy silt

6. Clean sand to silty sand

7. Gravely sand to sand

8. Very stiff sand to
clayey sand
9. Very stiff fine grained



This software is licensed to: University of  Porto - Fac. Engineering CPT name: 2

C P T  b a s i c  i n t e r p r e t a t i o n  p l o t s  ( n o r m a l i z e d )

CLiq v.2.0.6.97 - CPT Liquefaction Assessment Software - Report created on: 19-01-2017, 17:02:26 9
Project file: C:\Users\cristiana\Desktop\Cliq_geocontrole (1) (1).clq

SBTn legend

1. Sensitive fine grained

2. Organic material

3. Clay to silty clay

4. Clayey silt to silty
clay5. Silty sand to sandy silt

6. Clean sand to silty sand

7. Gravely sand to sand

8. Very stiff sand to
clayey sand
9. Very stiff fine grained

Input parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
1.00 m

Depth to water table (erthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

1.00 m
3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
No
Yes
Sands only
No
N/A



This software is licensed to: University of  Porto - Fac. Engineering CPT name: 2

L i q u e f a c t i o n  a n a l y s i s  o v e r a l l  p l o t s  ( i n t e r m e d i a t e  r e s u l t s )

CLiq v.2.0.6.97 - CPT Liquefaction Assessment Software - Report created on: 19-01-2017, 17:02:26 10
Project file: C:\Users\cristiana\Desktop\Cliq_geocontrole (1) (1).clq

Input parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
1.00 m

Depth to water table (erthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

1.00 m
3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
No
Yes
Sands only
No
N/A



This software is licensed to: University of  Porto - Fac. Engineering CPT name: 2

L i q u e f a c t i o n  a n a l y s i s  o v e r a l l  p l o t s

CLiq v.2.0.6.97 - CPT Liquefaction Assessment Software - Report created on: 19-01-2017, 17:02:26 11
Project file: C:\Users\cristiana\Desktop\Cliq_geocontrole (1) (1).clq

F.S. color scheme LPI color schemeInput parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
1.00 m

Depth to water table (erthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

1.00 m
3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
No
Yes
Sands only
No
N/A

Almost certain it will liquefy

Very likely to liquefy

Liquefaction and no liq. are equally likely

Unlike to liquefy

Almost certain it will not liquefy

Very high risk

High risk

Low risk



This software is licensed to: University of  Porto - Fac. Engineering CPT name: 2

C h e c k  f o r  s t r e n g t h  l o s s  p l o t s  ( R o b e r t s o n  ( 2 0 1 0 ) )

CLiq v.2.0.6.97 - CPT Liquefaction Assessment Software - Report created on: 19-01-2017, 17:02:26 12
Project file: C:\Users\cristiana\Desktop\Cliq_geocontrole (1) (1).clq

Input parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
1.00 m

Depth to water table (erthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

1.00 m
3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
No
Yes
Sands only
No
N/A



L I Q U E F A C T I O N  A N A L Y S I S  R E P O R T

Input parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
.

G.W.T. (in-situ):
G.W.T. (earthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:

Project title : Ponte A10 - Geocontrole Location : 

GeoLogismiki

Geotechnical Engineers

Merarhias 56

http://www.geologismiki.gr

CPT file : 3

1.00 m
1.00 m
3
2.60
Based on SBT

No
N/A
N/A
No
Yes

Clay like behavior
applied:
Limit depth applied:
Limit depth:
MSF method:

 
Sands only
No
N/A
Method based

Summary of liquefaction potential

CLiq v.2.0.6.97 - CPT Liquefaction Assessment Software - Report created on: 19-01-2017, 17:02:28
Project file: C:\Users\cristiana\Desktop\Cliq_geocontrole (1) (1).clq

13



This software is licensed to: University of  Porto - Fac. Engineering CPT name: 3

C P T  b a s i c  i n t e r p r e t a t i o n  p l o t s

CLiq v.2.0.6.97 - CPT Liquefaction Assessment Software - Report created on: 19-01-2017, 17:02:28 14
Project file: C:\Users\cristiana\Desktop\Cliq_geocontrole (1) (1).clq

Input parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
1.00 m

Depth to water table (erthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

1.00 m
3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
No
Yes
Sands only
No
N/A

SBT legend

1. Sensitive fine grained

2. Organic material

3. Clay to silty clay

4. Clayey silt to silty
clay5. Silty sand to sandy silt

6. Clean sand to silty sand

7. Gravely sand to sand

8. Very stiff sand to
clayey sand
9. Very stiff fine grained



This software is licensed to: University of  Porto - Fac. Engineering CPT name: 3

C P T  b a s i c  i n t e r p r e t a t i o n  p l o t s  ( n o r m a l i z e d )

CLiq v.2.0.6.97 - CPT Liquefaction Assessment Software - Report created on: 19-01-2017, 17:02:28 15
Project file: C:\Users\cristiana\Desktop\Cliq_geocontrole (1) (1).clq

SBTn legend

1. Sensitive fine grained

2. Organic material

3. Clay to silty clay

4. Clayey silt to silty
clay5. Silty sand to sandy silt

6. Clean sand to silty sand

7. Gravely sand to sand

8. Very stiff sand to
clayey sand
9. Very stiff fine grained

Input parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
1.00 m

Depth to water table (erthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

1.00 m
3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
No
Yes
Sands only
No
N/A



This software is licensed to: University of  Porto - Fac. Engineering CPT name: 3

L i q u e f a c t i o n  a n a l y s i s  o v e r a l l  p l o t s  ( i n t e r m e d i a t e  r e s u l t s )

CLiq v.2.0.6.97 - CPT Liquefaction Assessment Software - Report created on: 19-01-2017, 17:02:28 16
Project file: C:\Users\cristiana\Desktop\Cliq_geocontrole (1) (1).clq

Input parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
1.00 m

Depth to water table (erthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

1.00 m
3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
No
Yes
Sands only
No
N/A



This software is licensed to: University of  Porto - Fac. Engineering CPT name: 3

L i q u e f a c t i o n  a n a l y s i s  o v e r a l l  p l o t s

CLiq v.2.0.6.97 - CPT Liquefaction Assessment Software - Report created on: 19-01-2017, 17:02:28 17
Project file: C:\Users\cristiana\Desktop\Cliq_geocontrole (1) (1).clq

F.S. color scheme LPI color schemeInput parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
1.00 m

Depth to water table (erthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

1.00 m
3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
No
Yes
Sands only
No
N/A

Almost certain it will liquefy

Very likely to liquefy

Liquefaction and no liq. are equally likely

Unlike to liquefy

Almost certain it will not liquefy

Very high risk

High risk

Low risk
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1.00 m
1.00 m
3
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Limit depth applied:
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MSF method:
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SBT legend

1. Sensitive fine grained

2. Organic material

3. Clay to silty clay

4. Clayey silt to silty
clay5. Silty sand to sandy silt

6. Clean sand to silty sand

7. Gravely sand to sand

8. Very stiff sand to
clayey sand
9. Very stiff fine grained
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8. Very stiff sand to
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Use fill:
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3
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Yes
Sands only
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Almost certain it will liquefy

Very likely to liquefy

Liquefaction and no liq. are equally likely

Unlike to liquefy

Almost certain it will not liquefy

Very high risk
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NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
.

G.W.T. (in-situ):
G.W.T. (earthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
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CPT file : 5

1.00 m
1.00 m
3
2.60
Based on SBT

No
N/A
N/A
No
Yes

Clay like behavior
applied:
Limit depth applied:
Limit depth:
MSF method:

 
Sands only
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N/A
Method based

Summary of liquefaction potential
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Use fill:
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Yes
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SBT legend

1. Sensitive fine grained

2. Organic material

3. Clay to silty clay

4. Clayey silt to silty
clay5. Silty sand to sandy silt

6. Clean sand to silty sand

7. Gravely sand to sand

8. Very stiff sand to
clayey sand
9. Very stiff fine grained
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4. Clayey silt to silty
clay5. Silty sand to sandy silt
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7. Gravely sand to sand

8. Very stiff sand to
clayey sand
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Average results interval:
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Use fill:
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3
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Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

1.00 m
3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
No
Yes
Sands only
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N/A

Almost certain it will liquefy

Very likely to liquefy

Liquefaction and no liq. are equally likely

Unlike to liquefy

Almost certain it will not liquefy

Very high risk
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NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
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Average results interval:
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Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

1.00 m
3
2.60
Based on SBT
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Input parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
.

G.W.T. (in-situ):
G.W.T. (earthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
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CPT file : 6

1.00 m
1.00 m
3
2.60
Based on SBT

No
N/A
N/A
No
Yes

Clay like behavior
applied:
Limit depth applied:
Limit depth:
MSF method:

 
Sands only
No
N/A
Method based

Summary of liquefaction potential
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NCEER (1998)
Based on Ic value
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Depth to water table (erthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:
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3
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Based on SBT
No
N/A

N/A
No
Yes
Sands only
No
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SBT legend

1. Sensitive fine grained

2. Organic material

3. Clay to silty clay

4. Clayey silt to silty
clay5. Silty sand to sandy silt

6. Clean sand to silty sand

7. Gravely sand to sand

8. Very stiff sand to
clayey sand
9. Very stiff fine grained
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SBTn legend

1. Sensitive fine grained

2. Organic material

3. Clay to silty clay

4. Clayey silt to silty
clay5. Silty sand to sandy silt

6. Clean sand to silty sand

7. Gravely sand to sand

8. Very stiff sand to
clayey sand
9. Very stiff fine grained
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NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
1.00 m

Depth to water table (erthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

1.00 m
3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
No
Yes
Sands only
No
N/A
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Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

1.00 m
3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
No
Yes
Sands only
No
N/A

Almost certain it will liquefy

Very likely to liquefy

Liquefaction and no liq. are equally likely

Unlike to liquefy

Almost certain it will not liquefy

Very high risk
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Use fill:
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NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
.

G.W.T. (in-situ):
G.W.T. (earthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:

Project title : Ponte A10 - Geocontrole Location : 

GeoLogismiki

Geotechnical Engineers

Merarhias 56

http://www.geologismiki.gr

CPT file : 7

1.00 m
1.00 m
3
2.60
Based on SBT

No
N/A
N/A
No
Yes

Clay like behavior
applied:
Limit depth applied:
Limit depth:
MSF method:

 
Sands only
No
N/A
Method based

Summary of liquefaction potential
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Use fill:
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3
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Based on SBT
No
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Yes
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SBT legend

1. Sensitive fine grained

2. Organic material

3. Clay to silty clay

4. Clayey silt to silty
clay5. Silty sand to sandy silt

6. Clean sand to silty sand

7. Gravely sand to sand

8. Very stiff sand to
clayey sand
9. Very stiff fine grained
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SBTn legend
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2. Organic material
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4. Clayey silt to silty
clay5. Silty sand to sandy silt

6. Clean sand to silty sand

7. Gravely sand to sand

8. Very stiff sand to
clayey sand
9. Very stiff fine grained
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Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:
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3
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Based on SBT
No
N/A

N/A
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Yes
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Input parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
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Depth to water table (erthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

1.00 m
3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
No
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Sands only
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SBT legend

1. Sensitive fine grained

2. Organic material

3. Clay to silty clay

4. Clayey silt to silty
clay5. Silty sand to sandy silt

6. Clean sand to silty sand

7. Gravely sand to sand

8. Very stiff sand to
clayey sand
9. Very stiff fine grained
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2. Organic material

3. Clay to silty clay

4. Clayey silt to silty
clay5. Silty sand to sandy silt

6. Clean sand to silty sand

7. Gravely sand to sand

8. Very stiff sand to
clayey sand
9. Very stiff fine grained
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Use fill:
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N/A

N/A
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Yes
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Almost certain it will liquefy

Very likely to liquefy

Liquefaction and no liq. are equally likely

Unlike to liquefy

Almost certain it will not liquefy

Very high risk

High risk
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Input parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
.

G.W.T. (in-situ):
G.W.T. (earthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
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CPT file : 9

1.00 m
1.00 m
3
2.60
Based on SBT

No
N/A
N/A
No
Yes

Clay like behavior
applied:
Limit depth applied:
Limit depth:
MSF method:
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Method based
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Based on Ic value
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Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

1.00 m
3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
No
Yes
Sands only
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SBT legend

1. Sensitive fine grained

2. Organic material

3. Clay to silty clay

4. Clayey silt to silty
clay5. Silty sand to sandy silt

6. Clean sand to silty sand

7. Gravely sand to sand

8. Very stiff sand to
clayey sand
9. Very stiff fine grained
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2. Organic material

3. Clay to silty clay

4. Clayey silt to silty
clay5. Silty sand to sandy silt

6. Clean sand to silty sand

7. Gravely sand to sand

8. Very stiff sand to
clayey sand
9. Very stiff fine grained
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Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

1.00 m
3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
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0.20
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Depth to water table (erthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

1.00 m
3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
No
Yes
Sands only
No
N/A

Almost certain it will liquefy

Very likely to liquefy

Liquefaction and no liq. are equally likely

Unlike to liquefy

Almost certain it will not liquefy

Very high risk

High risk

Low risk
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NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
1.00 m

Depth to water table (erthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

1.00 m
3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
No
Yes
Sands only
No
N/A
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Input parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
.

G.W.T. (in-situ):
G.W.T. (earthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:

Project title : Ponte A10 - Geocontrole Location : 
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CPT file : 10

1.00 m
1.00 m
3
2.60
Based on SBT

No
N/A
N/A
No
Yes

Clay like behavior
applied:
Limit depth applied:
Limit depth:
MSF method:

 
Sands only
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N/A
Method based

Summary of liquefaction potential
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NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
1.00 m

Depth to water table (erthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

1.00 m
3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
No
Yes
Sands only
No
N/A

SBT legend

1. Sensitive fine grained

2. Organic material

3. Clay to silty clay

4. Clayey silt to silty
clay5. Silty sand to sandy silt

6. Clean sand to silty sand

7. Gravely sand to sand

8. Very stiff sand to
clayey sand
9. Very stiff fine grained
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SBTn legend

1. Sensitive fine grained

2. Organic material

3. Clay to silty clay

4. Clayey silt to silty
clay5. Silty sand to sandy silt

6. Clean sand to silty sand

7. Gravely sand to sand

8. Very stiff sand to
clayey sand
9. Very stiff fine grained

Input parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
1.00 m

Depth to water table (erthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

1.00 m
3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
No
Yes
Sands only
No
N/A
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NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
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Average results interval:
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Use fill:
Fill height:
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3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
No
Yes
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NCEER (1998)
Based on Ic value
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0.20
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Depth to water table (erthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

1.00 m
3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
No
Yes
Sands only
No
N/A

Almost certain it will liquefy

Very likely to liquefy

Liquefaction and no liq. are equally likely

Unlike to liquefy

Almost certain it will not liquefy

Very high risk

High risk

Low risk
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Depth to water table (erthq.):
Average results interval:
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Use fill:
Fill height:
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3
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Based on SBT
No
N/A
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No
Yes
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Input parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
.

G.W.T. (in-situ):
G.W.T. (earthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:

Project title : Ponte A10 - Geocontrole Location : 

GeoLogismiki
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CPT file : 11

1.00 m
1.00 m
3
2.60
Based on SBT

No
N/A
N/A
No
Yes

Clay like behavior
applied:
Limit depth applied:
Limit depth:
MSF method:

 
Sands only
No
N/A
Method based

Summary of liquefaction potential
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NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
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Depth to water table (erthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

1.00 m
3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
No
Yes
Sands only
No
N/A

SBT legend

1. Sensitive fine grained

2. Organic material

3. Clay to silty clay

4. Clayey silt to silty
clay5. Silty sand to sandy silt

6. Clean sand to silty sand

7. Gravely sand to sand

8. Very stiff sand to
clayey sand
9. Very stiff fine grained
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SBTn legend

1. Sensitive fine grained

2. Organic material

3. Clay to silty clay

4. Clayey silt to silty
clay5. Silty sand to sandy silt

6. Clean sand to silty sand

7. Gravely sand to sand

8. Very stiff sand to
clayey sand
9. Very stiff fine grained

Input parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
1.00 m

Depth to water table (erthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

1.00 m
3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
No
Yes
Sands only
No
N/A
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Use fill:
Fill height:
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Based on SBT
No
N/A
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No
Yes
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0.20
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Depth to water table (erthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

1.00 m
3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
No
Yes
Sands only
No
N/A

Almost certain it will liquefy

Very likely to liquefy

Liquefaction and no liq. are equally likely

Unlike to liquefy

Almost certain it will not liquefy

Very high risk

High risk
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NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
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Average results interval:
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Use fill:
Fill height:
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3
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No
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Input parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
.

G.W.T. (in-situ):
G.W.T. (earthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
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CPT file : 12

1.00 m
1.00 m
3
2.60
Based on SBT

No
N/A
N/A
No
Yes

Clay like behavior
applied:
Limit depth applied:
Limit depth:
MSF method:

 
Sands only
No
N/A
Method based

Summary of liquefaction potential
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Input parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
1.00 m

Depth to water table (erthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

1.00 m
3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
No
Yes
Sands only
No
N/A

SBT legend

1. Sensitive fine grained

2. Organic material

3. Clay to silty clay

4. Clayey silt to silty
clay5. Silty sand to sandy silt

6. Clean sand to silty sand

7. Gravely sand to sand

8. Very stiff sand to
clayey sand
9. Very stiff fine grained
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SBTn legend

1. Sensitive fine grained

2. Organic material

3. Clay to silty clay

4. Clayey silt to silty
clay5. Silty sand to sandy silt

6. Clean sand to silty sand

7. Gravely sand to sand

8. Very stiff sand to
clayey sand
9. Very stiff fine grained

Input parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
1.00 m

Depth to water table (erthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

1.00 m
3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
No
Yes
Sands only
No
N/A
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NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
1.00 m

Depth to water table (erthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

1.00 m
3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
No
Yes
Sands only
No
N/A
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F.S. color scheme LPI color schemeInput parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
1.00 m

Depth to water table (erthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

1.00 m
3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
No
Yes
Sands only
No
N/A

Almost certain it will liquefy

Very likely to liquefy

Liquefaction and no liq. are equally likely

Unlike to liquefy

Almost certain it will not liquefy

Very high risk

High risk

Low risk
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Input parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
1.00 m

Depth to water table (erthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

1.00 m
3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
No
Yes
Sands only
No
N/A



L I Q U E F A C T I O N  A N A L Y S I S  R E P O R T

Input parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
.

G.W.T. (in-situ):
G.W.T. (earthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:

Project title : Ponte A10 - Geocontrole Location : 

GeoLogismiki

Geotechnical Engineers

Merarhias 56

http://www.geologismiki.gr

CPT file : 13

1.00 m
1.00 m
3
2.60
Based on SBT

No
N/A
N/A
No
Yes

Clay like behavior
applied:
Limit depth applied:
Limit depth:
MSF method:

 
Sands only
No
N/A
Method based

Summary of liquefaction potential
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Input parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
1.00 m

Depth to water table (erthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

1.00 m
3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
No
Yes
Sands only
No
N/A

SBT legend

1. Sensitive fine grained

2. Organic material

3. Clay to silty clay

4. Clayey silt to silty
clay5. Silty sand to sandy silt

6. Clean sand to silty sand

7. Gravely sand to sand

8. Very stiff sand to
clayey sand
9. Very stiff fine grained
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SBTn legend

1. Sensitive fine grained

2. Organic material

3. Clay to silty clay

4. Clayey silt to silty
clay5. Silty sand to sandy silt

6. Clean sand to silty sand

7. Gravely sand to sand

8. Very stiff sand to
clayey sand
9. Very stiff fine grained

Input parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
1.00 m

Depth to water table (erthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

1.00 m
3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
No
Yes
Sands only
No
N/A
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Input parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
1.00 m

Depth to water table (erthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

1.00 m
3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
No
Yes
Sands only
No
N/A
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F.S. color scheme LPI color schemeInput parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
1.00 m

Depth to water table (erthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

1.00 m
3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
No
Yes
Sands only
No
N/A

Almost certain it will liquefy

Very likely to liquefy

Liquefaction and no liq. are equally likely

Unlike to liquefy

Almost certain it will not liquefy

Very high risk

High risk

Low risk



This software is licensed to: University of  Porto - Fac. Engineering CPT name: 13

C h e c k  f o r  s t r e n g t h  l o s s  p l o t s  ( R o b e r t s o n  ( 2 0 1 0 ) )

CLiq v.2.0.6.97 - CPT Liquefaction Assessment Software - Report created on: 19-01-2017, 17:03:02 78
Project file: C:\Users\cristiana\Desktop\Cliq_geocontrole (1) (1).clq

Input parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
1.00 m

Depth to water table (erthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

1.00 m
3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
No
Yes
Sands only
No
N/A



L I Q U E F A C T I O N  A N A L Y S I S  R E P O R T

Input parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
.

G.W.T. (in-situ):
G.W.T. (earthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:

Project title : Ponte A10 - Geocontrole Location : 

GeoLogismiki

Geotechnical Engineers

Merarhias 56

http://www.geologismiki.gr

CPT file : 14

1.00 m
1.00 m
3
2.60
Based on SBT

No
N/A
N/A
No
Yes

Clay like behavior
applied:
Limit depth applied:
Limit depth:
MSF method:

 
Sands only
No
N/A
Method based

Summary of liquefaction potential
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Input parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
1.00 m

Depth to water table (erthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

1.00 m
3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
No
Yes
Sands only
No
N/A

SBT legend

1. Sensitive fine grained

2. Organic material

3. Clay to silty clay

4. Clayey silt to silty
clay5. Silty sand to sandy silt

6. Clean sand to silty sand

7. Gravely sand to sand

8. Very stiff sand to
clayey sand
9. Very stiff fine grained
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SBTn legend

1. Sensitive fine grained

2. Organic material

3. Clay to silty clay

4. Clayey silt to silty
clay5. Silty sand to sandy silt

6. Clean sand to silty sand

7. Gravely sand to sand

8. Very stiff sand to
clayey sand
9. Very stiff fine grained

Input parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
1.00 m

Depth to water table (erthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

1.00 m
3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
No
Yes
Sands only
No
N/A
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Input parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
1.00 m

Depth to water table (erthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

1.00 m
3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
No
Yes
Sands only
No
N/A
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F.S. color scheme LPI color schemeInput parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
1.00 m

Depth to water table (erthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

1.00 m
3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
No
Yes
Sands only
No
N/A

Almost certain it will liquefy

Very likely to liquefy

Liquefaction and no liq. are equally likely

Unlike to liquefy

Almost certain it will not liquefy

Very high risk

High risk

Low risk
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Input parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
1.00 m

Depth to water table (erthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

1.00 m
3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
No
Yes
Sands only
No
N/A



L I Q U E F A C T I O N  A N A L Y S I S  R E P O R T

Input parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
.

G.W.T. (in-situ):
G.W.T. (earthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:

Project title : Ponte A10 - Geocontrole Location : 

GeoLogismiki

Geotechnical Engineers

Merarhias 56

http://www.geologismiki.gr

CPT file : 15

1.00 m
1.00 m
3
2.60
Based on SBT

No
N/A
N/A
No
Yes

Clay like behavior
applied:
Limit depth applied:
Limit depth:
MSF method:

 
Sands only
No
N/A
Method based

Summary of liquefaction potential
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Input parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
1.00 m

Depth to water table (erthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

1.00 m
3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
No
Yes
Sands only
No
N/A

SBT legend

1. Sensitive fine grained

2. Organic material

3. Clay to silty clay

4. Clayey silt to silty
clay5. Silty sand to sandy silt

6. Clean sand to silty sand

7. Gravely sand to sand

8. Very stiff sand to
clayey sand
9. Very stiff fine grained



This software is licensed to: University of  Porto - Fac. Engineering CPT name: 15
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SBTn legend

1. Sensitive fine grained

2. Organic material

3. Clay to silty clay

4. Clayey silt to silty
clay5. Silty sand to sandy silt

6. Clean sand to silty sand

7. Gravely sand to sand

8. Very stiff sand to
clayey sand
9. Very stiff fine grained

Input parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
1.00 m

Depth to water table (erthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

1.00 m
3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
No
Yes
Sands only
No
N/A
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Input parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
1.00 m

Depth to water table (erthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

1.00 m
3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
No
Yes
Sands only
No
N/A
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F.S. color scheme LPI color schemeInput parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
1.00 m

Depth to water table (erthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

1.00 m
3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
No
Yes
Sands only
No
N/A

Almost certain it will liquefy

Very likely to liquefy

Liquefaction and no liq. are equally likely

Unlike to liquefy

Almost certain it will not liquefy

Very high risk

High risk

Low risk
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Input parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
1.00 m

Depth to water table (erthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

1.00 m
3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
No
Yes
Sands only
No
N/A



L I Q U E F A C T I O N  A N A L Y S I S  R E P O R T

Input parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
.

G.W.T. (in-situ):
G.W.T. (earthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:

Project title : Ponte A10 - Geocontrole Location : 

GeoLogismiki

Geotechnical Engineers

Merarhias 56

http://www.geologismiki.gr

CPT file : 16

1.00 m
1.00 m
3
2.60
Based on SBT

No
N/A
N/A
No
Yes

Clay like behavior
applied:
Limit depth applied:
Limit depth:
MSF method:

 
Sands only
No
N/A
Method based

Summary of liquefaction potential
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Input parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
1.00 m

Depth to water table (erthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

1.00 m
3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
No
Yes
Sands only
No
N/A

SBT legend

1. Sensitive fine grained

2. Organic material

3. Clay to silty clay

4. Clayey silt to silty
clay5. Silty sand to sandy silt

6. Clean sand to silty sand

7. Gravely sand to sand

8. Very stiff sand to
clayey sand
9. Very stiff fine grained
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SBTn legend

1. Sensitive fine grained

2. Organic material

3. Clay to silty clay

4. Clayey silt to silty
clay5. Silty sand to sandy silt

6. Clean sand to silty sand

7. Gravely sand to sand

8. Very stiff sand to
clayey sand
9. Very stiff fine grained

Input parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
1.00 m

Depth to water table (erthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

1.00 m
3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
No
Yes
Sands only
No
N/A
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Input parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
1.00 m

Depth to water table (erthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

1.00 m
3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
No
Yes
Sands only
No
N/A
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F.S. color scheme LPI color schemeInput parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
1.00 m

Depth to water table (erthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

1.00 m
3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
No
Yes
Sands only
No
N/A

Almost certain it will liquefy

Very likely to liquefy

Liquefaction and no liq. are equally likely

Unlike to liquefy

Almost certain it will not liquefy

Very high risk

High risk

Low risk
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Input parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
1.00 m

Depth to water table (erthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

1.00 m
3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
No
Yes
Sands only
No
N/A



L I Q U E F A C T I O N  A N A L Y S I S  R E P O R T

Input parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
.

G.W.T. (in-situ):
G.W.T. (earthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:

Project title : Ponte A10 - Geocontrole Location : 

GeoLogismiki

Geotechnical Engineers

Merarhias 56

http://www.geologismiki.gr

CPT file : 17

1.00 m
1.00 m
3
2.60
Based on SBT

No
N/A
N/A
No
Yes

Clay like behavior
applied:
Limit depth applied:
Limit depth:
MSF method:

 
Sands only
No
N/A
Method based

Summary of liquefaction potential
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Input parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
1.00 m

Depth to water table (erthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

1.00 m
3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
No
Yes
Sands only
No
N/A

SBT legend

1. Sensitive fine grained

2. Organic material

3. Clay to silty clay

4. Clayey silt to silty
clay5. Silty sand to sandy silt

6. Clean sand to silty sand

7. Gravely sand to sand

8. Very stiff sand to
clayey sand
9. Very stiff fine grained



This software is licensed to: University of  Porto - Fac. Engineering CPT name: 17

C P T  b a s i c  i n t e r p r e t a t i o n  p l o t s  ( n o r m a l i z e d )
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SBTn legend

1. Sensitive fine grained

2. Organic material

3. Clay to silty clay

4. Clayey silt to silty
clay5. Silty sand to sandy silt

6. Clean sand to silty sand

7. Gravely sand to sand

8. Very stiff sand to
clayey sand
9. Very stiff fine grained

Input parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
1.00 m

Depth to water table (erthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

1.00 m
3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
No
Yes
Sands only
No
N/A
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Input parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
1.00 m

Depth to water table (erthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

1.00 m
3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
No
Yes
Sands only
No
N/A
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F.S. color scheme LPI color schemeInput parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
1.00 m

Depth to water table (erthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

1.00 m
3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
No
Yes
Sands only
No
N/A

Almost certain it will liquefy

Very likely to liquefy

Liquefaction and no liq. are equally likely

Unlike to liquefy

Almost certain it will not liquefy

Very high risk

High risk

Low risk
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C h e c k  f o r  s t r e n g t h  l o s s  p l o t s  ( R o b e r t s o n  ( 2 0 1 0 ) )
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Input parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
1.00 m

Depth to water table (erthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

1.00 m
3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
No
Yes
Sands only
No
N/A



L I Q U E F A C T I O N  A N A L Y S I S  R E P O R T

Input parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
.

G.W.T. (in-situ):
G.W.T. (earthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:

Project title : Ponte A10 - Geocontrole Location : 

GeoLogismiki

Geotechnical Engineers

Merarhias 56

http://www.geologismiki.gr

CPT file : 18

1.00 m
1.00 m
3
2.60
Based on SBT

No
N/A
N/A
No
Yes

Clay like behavior
applied:
Limit depth applied:
Limit depth:
MSF method:

 
Sands only
No
N/A
Method based

Summary of liquefaction potential
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Input parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
1.00 m

Depth to water table (erthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

1.00 m
3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
No
Yes
Sands only
No
N/A

SBT legend

1. Sensitive fine grained

2. Organic material

3. Clay to silty clay

4. Clayey silt to silty
clay5. Silty sand to sandy silt

6. Clean sand to silty sand

7. Gravely sand to sand

8. Very stiff sand to
clayey sand
9. Very stiff fine grained



This software is licensed to: University of  Porto - Fac. Engineering CPT name: 18

C P T  b a s i c  i n t e r p r e t a t i o n  p l o t s  ( n o r m a l i z e d )
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SBTn legend

1. Sensitive fine grained

2. Organic material

3. Clay to silty clay

4. Clayey silt to silty
clay5. Silty sand to sandy silt

6. Clean sand to silty sand

7. Gravely sand to sand

8. Very stiff sand to
clayey sand
9. Very stiff fine grained

Input parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
1.00 m

Depth to water table (erthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

1.00 m
3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
No
Yes
Sands only
No
N/A
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Input parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
1.00 m

Depth to water table (erthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

1.00 m
3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
No
Yes
Sands only
No
N/A
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F.S. color scheme LPI color schemeInput parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
1.00 m

Depth to water table (erthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

1.00 m
3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
No
Yes
Sands only
No
N/A

Almost certain it will liquefy

Very likely to liquefy

Liquefaction and no liq. are equally likely

Unlike to liquefy

Almost certain it will not liquefy

Very high risk

High risk

Low risk
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Input parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
1.00 m

Depth to water table (erthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

1.00 m
3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
No
Yes
Sands only
No
N/A



L I Q U E F A C T I O N  A N A L Y S I S  R E P O R T

Input parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
.

G.W.T. (in-situ):
G.W.T. (earthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:

Project title : Ponte A10 - Geocontrole Location : 

GeoLogismiki

Geotechnical Engineers

Merarhias 56

http://www.geologismiki.gr

CPT file : 19

1.00 m
1.00 m
3
2.60
Based on SBT

No
N/A
N/A
No
Yes

Clay like behavior
applied:
Limit depth applied:
Limit depth:
MSF method:

 
Sands only
No
N/A
Method based

Summary of liquefaction potential
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CLiq v.2.0.6.97 - CPT Liquefaction Assessment Software - Report created on: 19-01-2017, 17:03:30 110
Project file: C:\Users\cristiana\Desktop\Cliq_geocontrole (1) (1).clq

Input parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
1.00 m

Depth to water table (erthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

1.00 m
3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
No
Yes
Sands only
No
N/A

SBT legend

1. Sensitive fine grained

2. Organic material

3. Clay to silty clay

4. Clayey silt to silty
clay5. Silty sand to sandy silt

6. Clean sand to silty sand

7. Gravely sand to sand

8. Very stiff sand to
clayey sand
9. Very stiff fine grained



This software is licensed to: University of  Porto - Fac. Engineering CPT name: 19

C P T  b a s i c  i n t e r p r e t a t i o n  p l o t s  ( n o r m a l i z e d )
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SBTn legend

1. Sensitive fine grained

2. Organic material

3. Clay to silty clay

4. Clayey silt to silty
clay5. Silty sand to sandy silt

6. Clean sand to silty sand

7. Gravely sand to sand

8. Very stiff sand to
clayey sand
9. Very stiff fine grained

Input parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
1.00 m

Depth to water table (erthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

1.00 m
3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
No
Yes
Sands only
No
N/A
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Input parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
1.00 m

Depth to water table (erthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

1.00 m
3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
No
Yes
Sands only
No
N/A
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F.S. color scheme LPI color schemeInput parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
1.00 m

Depth to water table (erthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

1.00 m
3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
No
Yes
Sands only
No
N/A

Almost certain it will liquefy

Very likely to liquefy

Liquefaction and no liq. are equally likely

Unlike to liquefy

Almost certain it will not liquefy

Very high risk

High risk

Low risk



This software is licensed to: University of  Porto - Fac. Engineering CPT name: 19

C h e c k  f o r  s t r e n g t h  l o s s  p l o t s  ( R o b e r t s o n  ( 2 0 1 0 ) )
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Input parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
1.00 m

Depth to water table (erthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

1.00 m
3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
No
Yes
Sands only
No
N/A



L I Q U E F A C T I O N  A N A L Y S I S  R E P O R T

Input parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
.

G.W.T. (in-situ):
G.W.T. (earthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:

Project title : Ponte A10 - Geocontrole Location : 

GeoLogismiki

Geotechnical Engineers

Merarhias 56

http://www.geologismiki.gr

CPT file : 20

1.00 m
1.00 m
3
2.60
Based on SBT

No
N/A
N/A
No
Yes

Clay like behavior
applied:
Limit depth applied:
Limit depth:
MSF method:

 
Sands only
No
N/A
Method based

Summary of liquefaction potential
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Input parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
1.00 m

Depth to water table (erthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

1.00 m
3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
No
Yes
Sands only
No
N/A

SBT legend

1. Sensitive fine grained

2. Organic material

3. Clay to silty clay

4. Clayey silt to silty
clay5. Silty sand to sandy silt

6. Clean sand to silty sand

7. Gravely sand to sand

8. Very stiff sand to
clayey sand
9. Very stiff fine grained



This software is licensed to: University of  Porto - Fac. Engineering CPT name: 20

C P T  b a s i c  i n t e r p r e t a t i o n  p l o t s  ( n o r m a l i z e d )
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SBTn legend

1. Sensitive fine grained

2. Organic material

3. Clay to silty clay

4. Clayey silt to silty
clay5. Silty sand to sandy silt

6. Clean sand to silty sand

7. Gravely sand to sand

8. Very stiff sand to
clayey sand
9. Very stiff fine grained

Input parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
1.00 m

Depth to water table (erthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

1.00 m
3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
No
Yes
Sands only
No
N/A
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Input parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
1.00 m

Depth to water table (erthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

1.00 m
3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
No
Yes
Sands only
No
N/A
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F.S. color scheme LPI color schemeInput parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
1.00 m

Depth to water table (erthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

1.00 m
3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
No
Yes
Sands only
No
N/A

Almost certain it will liquefy

Very likely to liquefy

Liquefaction and no liq. are equally likely

Unlike to liquefy

Almost certain it will not liquefy

Very high risk

High risk

Low risk
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Input parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
1.00 m

Depth to water table (erthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:
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ARGILA ACASTANHADA, COM FRAGMENTOS DE
RAÍZES, POR VEZES COM VESTÍGIOS DE MATERIAL
INCARBONIZADO

LODO CINZENTO ESCURO A ANEGRADO, COM
LENTÍCULAS DE AREIA FINA SILTOSA ACINZENTADA

AREIA FINA SILTOSA, MAIS OU MENOS LODOSA
CINZENTA A CINZENTA ESCURA, MICÁCEA COM
RARAS CONCHAS, POR VEZES COM PASSAGENS
LODOSAS

AREIA MÉDIA A FINA CINZENTA A CINZENTA ESCURA,
MICÁCEA COM FRAGMENTOS DE CONCHAS, POR
VEZES COM PASSAGENS LODOSAS

AREIA FINA SILTOSA, MAIS OU MENOS LODOSA
CINZENTA ESCURA, MICÁCEA COM FRAGMENTOS DE
CONCHAS

LODO CINZENTO ESCURO, COM LENTÍCULAS DE
AREIA FINA SILTOSA ACINZENTADA, MICÁCEA, POR
VEZES COM FRAGMENTOS DE CONCHAS DISPERSOS
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VEZES COM FRAGMENTOS DE CONCHAS DISPERSOS

AREIA FINA SILTOSA CINZENTA A CINZENTA ESCURA,
MICÁCEA, COM RARAS INTERCALAÇÕES DE LODO
ANEGRADO

LODO CINZENTO ESCURO, COM VESTÍGIOS DE
MATERIAL INCARBONIZADO ANEGRADO

AREIA FINA SILTOSA CINZENTA A CINZENTA ESCURA,
MICÁCEA, COM RARAS INTERCALAÇÕES DE LODO
ANEGRADO

LODO CINZENTO ESCURO, COM LENTÍCULAS DE
AREIA FINA SILTOSA CINZENTA A CINZENTA ESCURA,
MICÁCEA
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MICÁCEO COM FRAGMENTOS DE CONCHAS
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RARO AREÃO DISPERSO

ARGILA LEVEMENTE SILTOSA CINZENTA
ESVERDEADA, COM LAÍVOS ALARANJADOS E
LENTIÍCULAS DE AREIA FINA SILTOSA CINZENTA
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CLiq v.2.0.6.92 - CPT Liquefaction Assessment Software - Report created on: 27/12/2016, 14:00:00
Project file: C:\Users\Catarina Ramos\Desktop\Liquefact\Campo Experimental VFX\Trabalhos de campo\CPTu\LG_(todos)_a=0.2g.clq



L I Q U E F A C T I O N  A N A L Y S I S  R E P O R T

Input parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
.

G.W.T. (in-situ):
G.W.T. (earthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:

Project title : Location : 

GeoLogismiki

Geotechnical Engineers

Merarhias 56

http://www.geologismiki.gr

CPT file : si1

0.94 m
0.94 m
3
2.60
Based on SBT

No
N/A
N/A
No
Yes

Clay like behavior
applied:
Limit depth applied:
Limit depth:
MSF method:

 
Sands only
No
N/A
Method based

Summary of liquefaction potential

CLiq v.2.0.6.92 - CPT Liquefaction Assessment Software - Report created on: 27/12/2016, 13:59:41
Project file: C:\Users\Catarina Ramos\Desktop\Liquefact\Campo Experimental VFX\Trabalhos de campo\CPTu\LG_(todos)_a=0.2g.clq
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This software is licensed to: University of  Porto - Fac. Engineering CPT name: si1

C P T  b a s i c  i n t e r p r e t a t i o n  p l o t s

CLiq v.2.0.6.92 - CPT Liquefaction Assessment Software - Report created on: 27/12/2016, 13:59:41 2
Project file: C:\Users\Catarina Ramos\Desktop\Liquefact\Campo Experimental VFX\Trabalhos de campo\CPTu\LG_(todos)_a=0.2g.clq

Input parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
0.94 m

Depth to water table (erthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

0.94 m
3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
No
Yes
Sands only
No
N/A

SBT legend

1. Sensitive fine grained

2. Organic material

3. Clay to silty clay

4. Clayey silt to silty
clay5. Silty sand to sandy silt

6. Clean sand to silty sand

7. Gravely sand to sand

8. Very stiff sand to
clayey sand
9. Very stiff fine grained



This software is licensed to: University of  Porto - Fac. Engineering CPT name: si1

C P T  b a s i c  i n t e r p r e t a t i o n  p l o t s  ( n o r m a l i z e d )
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SBTn legend

1. Sensitive fine grained

2. Organic material

3. Clay to silty clay

4. Clayey silt to silty
clay5. Silty sand to sandy silt

6. Clean sand to silty sand

7. Gravely sand to sand

8. Very stiff sand to
clayey sand
9. Very stiff fine grained

Input parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
0.94 m

Depth to water table (erthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

0.94 m
3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
No
Yes
Sands only
No
N/A



This software is licensed to: University of  Porto - Fac. Engineering CPT name: si1

L i q u e f a c t i o n  a n a l y s i s  o v e r a l l  p l o t s  ( i n t e r m e d i a t e  r e s u l t s )
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Input parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
0.94 m

Depth to water table (erthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

0.94 m
3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
No
Yes
Sands only
No
N/A



This software is licensed to: University of  Porto - Fac. Engineering CPT name: si1

L i q u e f a c t i o n  a n a l y s i s  o v e r a l l  p l o t s

CLiq v.2.0.6.92 - CPT Liquefaction Assessment Software - Report created on: 27/12/2016, 13:59:41 5
Project file: C:\Users\Catarina Ramos\Desktop\Liquefact\Campo Experimental VFX\Trabalhos de campo\CPTu\LG_(todos)_a=0.2g.clq

F.S. color scheme LPI color schemeInput parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
0.94 m

Depth to water table (erthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

0.94 m
3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
No
Yes
Sands only
No
N/A

Almost certain it will liquefy

Very likely to liquefy

Liquefaction and no liq. are equally likely

Unlike to liquefy

Almost certain it will not liquefy

Very high risk

High risk

Low risk



This software is licensed to: University of  Porto - Fac. Engineering CPT name: si1

C h e c k  f o r  s t r e n g t h  l o s s  p l o t s  ( R o b e r t s o n  ( 2 0 1 0 ) )
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Input parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
0.94 m

Depth to water table (erthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

0.94 m
3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
No
Yes
Sands only
No
N/A



This software is licensed to: University of  Porto - Fac. Engineering CPT name: si1

E s t i m a t i o n  o f  p o s t - e a r t h q u a k e  s e t t l e m e n t s

CLiq v.2.0.6.92 - CPT Liquefaction Assessment Software - Report created on: 27/12/2016, 13:59:41 7
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Abbreviations



This software is licensed to: University of  Porto - Fac. Engineering CPT name: si1

Estimation of post-earthquake lateral Displacements

Geometric parameters: Gently sloping ground without free face (Slope 1.00 %)

CLiq v.2.0.6.92 - CPT Liquefaction Assessment Software - Report created on: 27/12/2016, 13:59:41 8
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Abbreviations Surface condition



L I Q U E F A C T I O N  A N A L Y S I S  R E P O R T

Input parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
.

G.W.T. (in-situ):
G.W.T. (earthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:

Project title : Location : 

GeoLogismiki

Geotechnical Engineers

Merarhias 56

http://www.geologismiki.gr

CPT file : si2

2.04 m
2.04 m
3
2.60
Based on SBT

No
N/A
N/A
No
Yes

Clay like behavior
applied:
Limit depth applied:
Limit depth:
MSF method:

 
Sands only
No
N/A
Method based

Summary of liquefaction potential

CLiq v.2.0.6.92 - CPT Liquefaction Assessment Software - Report created on: 27/12/2016, 13:59:43
Project file: C:\Users\Catarina Ramos\Desktop\Liquefact\Campo Experimental VFX\Trabalhos de campo\CPTu\LG_(todos)_a=0.2g.clq
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This software is licensed to: University of  Porto - Fac. Engineering CPT name: si2

C P T  b a s i c  i n t e r p r e t a t i o n  p l o t s
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Input parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
2.04 m

Depth to water table (erthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

2.04 m
3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
No
Yes
Sands only
No
N/A

SBT legend

1. Sensitive fine grained

2. Organic material

3. Clay to silty clay

4. Clayey silt to silty
clay5. Silty sand to sandy silt

6. Clean sand to silty sand

7. Gravely sand to sand

8. Very stiff sand to
clayey sand
9. Very stiff fine grained



This software is licensed to: University of  Porto - Fac. Engineering CPT name: si2

C P T  b a s i c  i n t e r p r e t a t i o n  p l o t s  ( n o r m a l i z e d )
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SBTn legend

1. Sensitive fine grained

2. Organic material

3. Clay to silty clay

4. Clayey silt to silty
clay5. Silty sand to sandy silt

6. Clean sand to silty sand

7. Gravely sand to sand

8. Very stiff sand to
clayey sand
9. Very stiff fine grained

Input parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
2.04 m

Depth to water table (erthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

2.04 m
3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
No
Yes
Sands only
No
N/A



This software is licensed to: University of  Porto - Fac. Engineering CPT name: si2

L i q u e f a c t i o n  a n a l y s i s  o v e r a l l  p l o t s  ( i n t e r m e d i a t e  r e s u l t s )
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Input parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
2.04 m

Depth to water table (erthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

2.04 m
3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
No
Yes
Sands only
No
N/A



This software is licensed to: University of  Porto - Fac. Engineering CPT name: si2

L i q u e f a c t i o n  a n a l y s i s  o v e r a l l  p l o t s
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Project file: C:\Users\Catarina Ramos\Desktop\Liquefact\Campo Experimental VFX\Trabalhos de campo\CPTu\LG_(todos)_a=0.2g.clq

F.S. color scheme LPI color schemeInput parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
2.04 m

Depth to water table (erthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

2.04 m
3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
No
Yes
Sands only
No
N/A

Almost certain it will liquefy

Very likely to liquefy

Liquefaction and no liq. are equally likely

Unlike to liquefy

Almost certain it will not liquefy

Very high risk

High risk

Low risk



This software is licensed to: University of  Porto - Fac. Engineering CPT name: si2

C h e c k  f o r  s t r e n g t h  l o s s  p l o t s  ( R o b e r t s o n  ( 2 0 1 0 ) )
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Input parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
2.04 m

Depth to water table (erthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

2.04 m
3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
No
Yes
Sands only
No
N/A



This software is licensed to: University of  Porto - Fac. Engineering CPT name: si2

E s t i m a t i o n  o f  p o s t - e a r t h q u a k e  s e t t l e m e n t s

CLiq v.2.0.6.92 - CPT Liquefaction Assessment Software - Report created on: 27/12/2016, 13:59:43 15
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Abbreviations



This software is licensed to: University of  Porto - Fac. Engineering CPT name: si2

Estimation of post-earthquake lateral Displacements

Geometric parameters: Gently sloping ground without free face (Slope 1.00 %)
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Abbreviations Surface condition



L I Q U E F A C T I O N  A N A L Y S I S  R E P O R T

Input parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
.

G.W.T. (in-situ):
G.W.T. (earthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:

Project title : Location : 

GeoLogismiki

Geotechnical Engineers

Merarhias 56

http://www.geologismiki.gr

CPT file : si3

1.84 m
1.84 m
3
2.60
Based on SBT

No
N/A
N/A
No
Yes

Clay like behavior
applied:
Limit depth applied:
Limit depth:
MSF method:

 
Sands only
No
N/A
Method based

Summary of liquefaction potential

CLiq v.2.0.6.92 - CPT Liquefaction Assessment Software - Report created on: 27/12/2016, 13:59:45
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This software is licensed to: University of  Porto - Fac. Engineering CPT name: si3

C P T  b a s i c  i n t e r p r e t a t i o n  p l o t s
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Input parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
1.84 m

Depth to water table (erthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

1.84 m
3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
No
Yes
Sands only
No
N/A

SBT legend

1. Sensitive fine grained

2. Organic material

3. Clay to silty clay

4. Clayey silt to silty
clay5. Silty sand to sandy silt

6. Clean sand to silty sand

7. Gravely sand to sand

8. Very stiff sand to
clayey sand
9. Very stiff fine grained



This software is licensed to: University of  Porto - Fac. Engineering CPT name: si3

C P T  b a s i c  i n t e r p r e t a t i o n  p l o t s  ( n o r m a l i z e d )
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SBTn legend

1. Sensitive fine grained

2. Organic material

3. Clay to silty clay

4. Clayey silt to silty
clay5. Silty sand to sandy silt

6. Clean sand to silty sand

7. Gravely sand to sand

8. Very stiff sand to
clayey sand
9. Very stiff fine grained

Input parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
1.84 m

Depth to water table (erthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

1.84 m
3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
No
Yes
Sands only
No
N/A



This software is licensed to: University of  Porto - Fac. Engineering CPT name: si3

L i q u e f a c t i o n  a n a l y s i s  o v e r a l l  p l o t s  ( i n t e r m e d i a t e  r e s u l t s )
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Input parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
1.84 m

Depth to water table (erthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

1.84 m
3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
No
Yes
Sands only
No
N/A



This software is licensed to: University of  Porto - Fac. Engineering CPT name: si3

L i q u e f a c t i o n  a n a l y s i s  o v e r a l l  p l o t s
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F.S. color scheme LPI color schemeInput parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
1.84 m

Depth to water table (erthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

1.84 m
3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
No
Yes
Sands only
No
N/A

Almost certain it will liquefy

Very likely to liquefy

Liquefaction and no liq. are equally likely

Unlike to liquefy

Almost certain it will not liquefy

Very high risk

High risk

Low risk



This software is licensed to: University of  Porto - Fac. Engineering CPT name: si3

C h e c k  f o r  s t r e n g t h  l o s s  p l o t s  ( R o b e r t s o n  ( 2 0 1 0 ) )
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Input parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
1.84 m

Depth to water table (erthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

1.84 m
3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
No
Yes
Sands only
No
N/A



This software is licensed to: University of  Porto - Fac. Engineering CPT name: si3

E s t i m a t i o n  o f  p o s t - e a r t h q u a k e  s e t t l e m e n t s
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Abbreviations



This software is licensed to: University of  Porto - Fac. Engineering CPT name: si3

Estimation of post-earthquake lateral Displacements

Geometric parameters: Gently sloping ground without free face (Slope 1.00 %)
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Abbreviations Surface condition



L I Q U E F A C T I O N  A N A L Y S I S  R E P O R T

Input parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
.

G.W.T. (in-situ):
G.W.T. (earthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:

Project title : Location : 

GeoLogismiki

Geotechnical Engineers

Merarhias 56

http://www.geologismiki.gr

CPT file : si4

0.30 m
0.30 m
3
2.60
Based on SBT

No
N/A
N/A
No
Yes

Clay like behavior
applied:
Limit depth applied:
Limit depth:
MSF method:

 
Sands only
No
N/A
Method based

Summary of liquefaction potential
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This software is licensed to: University of  Porto - Fac. Engineering CPT name: si4

C P T  b a s i c  i n t e r p r e t a t i o n  p l o t s
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Input parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
0.30 m

Depth to water table (erthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

0.30 m
3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
No
Yes
Sands only
No
N/A

SBT legend

1. Sensitive fine grained

2. Organic material

3. Clay to silty clay

4. Clayey silt to silty
clay5. Silty sand to sandy silt

6. Clean sand to silty sand

7. Gravely sand to sand

8. Very stiff sand to
clayey sand
9. Very stiff fine grained



This software is licensed to: University of  Porto - Fac. Engineering CPT name: si4

C P T  b a s i c  i n t e r p r e t a t i o n  p l o t s  ( n o r m a l i z e d )
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SBTn legend

1. Sensitive fine grained

2. Organic material

3. Clay to silty clay

4. Clayey silt to silty
clay5. Silty sand to sandy silt

6. Clean sand to silty sand

7. Gravely sand to sand

8. Very stiff sand to
clayey sand
9. Very stiff fine grained

Input parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
0.30 m

Depth to water table (erthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

0.30 m
3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
No
Yes
Sands only
No
N/A



This software is licensed to: University of  Porto - Fac. Engineering CPT name: si4

L i q u e f a c t i o n  a n a l y s i s  o v e r a l l  p l o t s  ( i n t e r m e d i a t e  r e s u l t s )
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Input parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
0.30 m

Depth to water table (erthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

0.30 m
3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
No
Yes
Sands only
No
N/A



This software is licensed to: University of  Porto - Fac. Engineering CPT name: si4

L i q u e f a c t i o n  a n a l y s i s  o v e r a l l  p l o t s
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F.S. color scheme LPI color schemeInput parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
0.30 m

Depth to water table (erthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

0.30 m
3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
No
Yes
Sands only
No
N/A

Almost certain it will liquefy

Very likely to liquefy

Liquefaction and no liq. are equally likely

Unlike to liquefy

Almost certain it will not liquefy

Very high risk

High risk

Low risk



This software is licensed to: University of  Porto - Fac. Engineering CPT name: si4

C h e c k  f o r  s t r e n g t h  l o s s  p l o t s  ( R o b e r t s o n  ( 2 0 1 0 ) )

CLiq v.2.0.6.92 - CPT Liquefaction Assessment Software - Report created on: 27/12/2016, 13:59:48 30
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Input parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
0.30 m

Depth to water table (erthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

0.30 m
3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
No
Yes
Sands only
No
N/A



This software is licensed to: University of  Porto - Fac. Engineering CPT name: si4

E s t i m a t i o n  o f  p o s t - e a r t h q u a k e  s e t t l e m e n t s
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Abbreviations



This software is licensed to: University of  Porto - Fac. Engineering CPT name: si4

Estimation of post-earthquake lateral Displacements

Geometric parameters: Gently sloping ground without free face (Slope 1.00 %)
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Abbreviations Surface condition



L I Q U E F A C T I O N  A N A L Y S I S  R E P O R T

Input parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
.

G.W.T. (in-situ):
G.W.T. (earthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:

Project title : Location : 

GeoLogismiki

Geotechnical Engineers

Merarhias 56

http://www.geologismiki.gr

CPT file : si5

1.76 m
1.76 m
3
2.60
Based on SBT

No
N/A
N/A
No
Yes

Clay like behavior
applied:
Limit depth applied:
Limit depth:
MSF method:

 
Sands only
No
N/A
Method based

Summary of liquefaction potential
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This software is licensed to: University of  Porto - Fac. Engineering CPT name: si5

C P T  b a s i c  i n t e r p r e t a t i o n  p l o t s
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Input parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
1.76 m

Depth to water table (erthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

1.76 m
3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
No
Yes
Sands only
No
N/A

SBT legend

1. Sensitive fine grained

2. Organic material

3. Clay to silty clay

4. Clayey silt to silty
clay5. Silty sand to sandy silt

6. Clean sand to silty sand

7. Gravely sand to sand

8. Very stiff sand to
clayey sand
9. Very stiff fine grained



This software is licensed to: University of  Porto - Fac. Engineering CPT name: si5

C P T  b a s i c  i n t e r p r e t a t i o n  p l o t s  ( n o r m a l i z e d )
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SBTn legend

1. Sensitive fine grained

2. Organic material

3. Clay to silty clay

4. Clayey silt to silty
clay5. Silty sand to sandy silt

6. Clean sand to silty sand

7. Gravely sand to sand

8. Very stiff sand to
clayey sand
9. Very stiff fine grained

Input parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
1.76 m

Depth to water table (erthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

1.76 m
3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
No
Yes
Sands only
No
N/A



This software is licensed to: University of  Porto - Fac. Engineering CPT name: si5

L i q u e f a c t i o n  a n a l y s i s  o v e r a l l  p l o t s  ( i n t e r m e d i a t e  r e s u l t s )
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Input parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
1.76 m

Depth to water table (erthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

1.76 m
3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
No
Yes
Sands only
No
N/A



This software is licensed to: University of  Porto - Fac. Engineering CPT name: si5

L i q u e f a c t i o n  a n a l y s i s  o v e r a l l  p l o t s
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F.S. color scheme LPI color schemeInput parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
1.76 m

Depth to water table (erthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

1.76 m
3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
No
Yes
Sands only
No
N/A

Almost certain it will liquefy

Very likely to liquefy

Liquefaction and no liq. are equally likely

Unlike to liquefy

Almost certain it will not liquefy

Very high risk

High risk

Low risk



This software is licensed to: University of  Porto - Fac. Engineering CPT name: si5

C h e c k  f o r  s t r e n g t h  l o s s  p l o t s  ( R o b e r t s o n  ( 2 0 1 0 ) )
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Input parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
1.76 m

Depth to water table (erthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

1.76 m
3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
No
Yes
Sands only
No
N/A



This software is licensed to: University of  Porto - Fac. Engineering CPT name: si5

E s t i m a t i o n  o f  p o s t - e a r t h q u a k e  s e t t l e m e n t s
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Estimation of post-earthquake lateral Displacements

Geometric parameters: Gently sloping ground without free face (Slope 1.00 %)
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Abbreviations Surface condition



L I Q U E F A C T I O N  A N A L Y S I S  R E P O R T

Input parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
.

G.W.T. (in-situ):
G.W.T. (earthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:

Project title : Location : 

GeoLogismiki

Geotechnical Engineers

Merarhias 56

http://www.geologismiki.gr

CPT file : si6

1.60 m
1.60 m
3
2.60
Based on SBT

No
N/A
N/A
No
Yes

Clay like behavior
applied:
Limit depth applied:
Limit depth:
MSF method:

 
Sands only
No
N/A
Method based

Summary of liquefaction potential
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This software is licensed to: University of  Porto - Fac. Engineering CPT name: si6

C P T  b a s i c  i n t e r p r e t a t i o n  p l o t s
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Input parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
1.60 m

Depth to water table (erthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

1.60 m
3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
No
Yes
Sands only
No
N/A

SBT legend

1. Sensitive fine grained

2. Organic material

3. Clay to silty clay

4. Clayey silt to silty
clay5. Silty sand to sandy silt

6. Clean sand to silty sand

7. Gravely sand to sand

8. Very stiff sand to
clayey sand
9. Very stiff fine grained



This software is licensed to: University of  Porto - Fac. Engineering CPT name: si6

C P T  b a s i c  i n t e r p r e t a t i o n  p l o t s  ( n o r m a l i z e d )
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SBTn legend

1. Sensitive fine grained

2. Organic material

3. Clay to silty clay

4. Clayey silt to silty
clay5. Silty sand to sandy silt

6. Clean sand to silty sand

7. Gravely sand to sand

8. Very stiff sand to
clayey sand
9. Very stiff fine grained

Input parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
1.60 m

Depth to water table (erthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

1.60 m
3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
No
Yes
Sands only
No
N/A



This software is licensed to: University of  Porto - Fac. Engineering CPT name: si6

L i q u e f a c t i o n  a n a l y s i s  o v e r a l l  p l o t s  ( i n t e r m e d i a t e  r e s u l t s )
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Input parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
1.60 m

Depth to water table (erthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

1.60 m
3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
No
Yes
Sands only
No
N/A



This software is licensed to: University of  Porto - Fac. Engineering CPT name: si6

L i q u e f a c t i o n  a n a l y s i s  o v e r a l l  p l o t s
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F.S. color scheme LPI color schemeInput parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
1.60 m

Depth to water table (erthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

1.60 m
3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
No
Yes
Sands only
No
N/A

Almost certain it will liquefy

Very likely to liquefy

Liquefaction and no liq. are equally likely

Unlike to liquefy

Almost certain it will not liquefy

Very high risk

High risk

Low risk
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C h e c k  f o r  s t r e n g t h  l o s s  p l o t s  ( R o b e r t s o n  ( 2 0 1 0 ) )
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Input parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
1.60 m

Depth to water table (erthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

1.60 m
3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
No
Yes
Sands only
No
N/A



This software is licensed to: University of  Porto - Fac. Engineering CPT name: si6

E s t i m a t i o n  o f  p o s t - e a r t h q u a k e  s e t t l e m e n t s
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Abbreviations



This software is licensed to: University of  Porto - Fac. Engineering CPT name: si6

Estimation of post-earthquake lateral Displacements

Geometric parameters: Gently sloping ground without free face (Slope 1.00 %)
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Abbreviations Surface condition



L I Q U E F A C T I O N  A N A L Y S I S  R E P O R T

Input parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
.

G.W.T. (in-situ):
G.W.T. (earthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:

Project title : Location : 

GeoLogismiki

Geotechnical Engineers

Merarhias 56

http://www.geologismiki.gr

CPT file : si7

1.60 m
1.60 m
3
2.60
Based on SBT

No
N/A
N/A
No
Yes

Clay like behavior
applied:
Limit depth applied:
Limit depth:
MSF method:

 
Sands only
No
N/A
Method based

Summary of liquefaction potential
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This software is licensed to: University of  Porto - Fac. Engineering CPT name: si7

C P T  b a s i c  i n t e r p r e t a t i o n  p l o t s
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Input parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
1.60 m

Depth to water table (erthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

1.60 m
3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
No
Yes
Sands only
No
N/A

SBT legend

1. Sensitive fine grained

2. Organic material

3. Clay to silty clay

4. Clayey silt to silty
clay5. Silty sand to sandy silt

6. Clean sand to silty sand

7. Gravely sand to sand

8. Very stiff sand to
clayey sand
9. Very stiff fine grained



This software is licensed to: University of  Porto - Fac. Engineering CPT name: si7

C P T  b a s i c  i n t e r p r e t a t i o n  p l o t s  ( n o r m a l i z e d )
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SBTn legend

1. Sensitive fine grained

2. Organic material

3. Clay to silty clay

4. Clayey silt to silty
clay5. Silty sand to sandy silt

6. Clean sand to silty sand

7. Gravely sand to sand

8. Very stiff sand to
clayey sand
9. Very stiff fine grained

Input parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
1.60 m

Depth to water table (erthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

1.60 m
3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
No
Yes
Sands only
No
N/A



This software is licensed to: University of  Porto - Fac. Engineering CPT name: si7

L i q u e f a c t i o n  a n a l y s i s  o v e r a l l  p l o t s  ( i n t e r m e d i a t e  r e s u l t s )
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Input parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
1.60 m

Depth to water table (erthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

1.60 m
3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
No
Yes
Sands only
No
N/A



This software is licensed to: University of  Porto - Fac. Engineering CPT name: si7

L i q u e f a c t i o n  a n a l y s i s  o v e r a l l  p l o t s
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F.S. color scheme LPI color schemeInput parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
1.60 m

Depth to water table (erthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

1.60 m
3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
No
Yes
Sands only
No
N/A

Almost certain it will liquefy

Very likely to liquefy

Liquefaction and no liq. are equally likely

Unlike to liquefy

Almost certain it will not liquefy

Very high risk

High risk

Low risk
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C h e c k  f o r  s t r e n g t h  l o s s  p l o t s  ( R o b e r t s o n  ( 2 0 1 0 ) )
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Input parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
1.60 m

Depth to water table (erthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

1.60 m
3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
No
Yes
Sands only
No
N/A



This software is licensed to: University of  Porto - Fac. Engineering CPT name: si7

E s t i m a t i o n  o f  p o s t - e a r t h q u a k e  s e t t l e m e n t s
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Abbreviations



This software is licensed to: University of  Porto - Fac. Engineering CPT name: si7

Estimation of post-earthquake lateral Displacements

Geometric parameters: Gently sloping ground without free face (Slope 1.00 %)
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Abbreviations Surface condition



L I Q U E F A C T I O N  A N A L Y S I S  R E P O R T

Input parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
.

G.W.T. (in-situ):
G.W.T. (earthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:

Project title : Location : 

GeoLogismiki

Geotechnical Engineers

Merarhias 56

http://www.geologismiki.gr

CPT file : si10

1.50 m
1.50 m
3
2.60
Based on SBT

No
N/A
N/A
No
Yes

Clay like behavior
applied:
Limit depth applied:
Limit depth:
MSF method:

 
Sands only
No
N/A
Method based

Summary of liquefaction potential
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This software is licensed to: University of  Porto - Fac. Engineering CPT name: si10

C P T  b a s i c  i n t e r p r e t a t i o n  p l o t s
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Input parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
1.50 m

Depth to water table (erthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

1.50 m
3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
No
Yes
Sands only
No
N/A

SBT legend

1. Sensitive fine grained

2. Organic material

3. Clay to silty clay

4. Clayey silt to silty
clay5. Silty sand to sandy silt

6. Clean sand to silty sand

7. Gravely sand to sand

8. Very stiff sand to
clayey sand
9. Very stiff fine grained



This software is licensed to: University of  Porto - Fac. Engineering CPT name: si10

C P T  b a s i c  i n t e r p r e t a t i o n  p l o t s  ( n o r m a l i z e d )
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SBTn legend

1. Sensitive fine grained

2. Organic material

3. Clay to silty clay

4. Clayey silt to silty
clay5. Silty sand to sandy silt

6. Clean sand to silty sand

7. Gravely sand to sand

8. Very stiff sand to
clayey sand
9. Very stiff fine grained

Input parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
1.50 m

Depth to water table (erthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

1.50 m
3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
No
Yes
Sands only
No
N/A



This software is licensed to: University of  Porto - Fac. Engineering CPT name: si10

L i q u e f a c t i o n  a n a l y s i s  o v e r a l l  p l o t s  ( i n t e r m e d i a t e  r e s u l t s )
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Input parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
1.50 m

Depth to water table (erthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

1.50 m
3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
No
Yes
Sands only
No
N/A



This software is licensed to: University of  Porto - Fac. Engineering CPT name: si10

L i q u e f a c t i o n  a n a l y s i s  o v e r a l l  p l o t s
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F.S. color scheme LPI color schemeInput parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
1.50 m

Depth to water table (erthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

1.50 m
3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
No
Yes
Sands only
No
N/A

Almost certain it will liquefy

Very likely to liquefy

Liquefaction and no liq. are equally likely

Unlike to liquefy

Almost certain it will not liquefy

Very high risk

High risk

Low risk
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C h e c k  f o r  s t r e n g t h  l o s s  p l o t s  ( R o b e r t s o n  ( 2 0 1 0 ) )
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Input parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)
Based on Ic value
7.50
0.20
1.50 m

Depth to water table (erthq.):
Average results interval:
Ic cut-off value:
Unit weight calculation:
Use fill:
Fill height:

1.50 m
3
2.60
Based on SBT
No
N/A

N/A
No
Yes
Sands only
No
N/A



This software is licensed to: University of  Porto - Fac. Engineering CPT name: si10

E s t i m a t i o n  o f  p o s t - e a r t h q u a k e  s e t t l e m e n t s
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Estimation of post-earthquake lateral Displacements

Geometric parameters: Gently sloping ground without free face (Slope 1.00 %)
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Abbreviations Surface condition



   

 

ANEXO G 
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ANEXO H 
 
 

 



 
 

H.1 

 

Definição dos Setups a utilizar 

Canal Legenda Posição (x) [m] Sensor 

1 Ac01 0+s (1 - 5) 5G 

2 Ac02 5+s (6 - 10) 5G 

3 Ac03 10+s (11- 15) 5G 

4 Ac04 15+s (16 - 20) 5G 

5 Ac05 20+s (21 - 25) 5G 

6 Ac06 25+s (26 - 30) 5G 

7 Ac07 30+s (31 - 35) 5G 

8 Ac08 35+s (36 - 40) 5G 

9 Ac09 40+s (41 - 45) 5G 

10 Ac10 45+s (46 - 50) 5G 

11 Ac11 50+s (51 - 55) 0,5G 

12 Ac12 55+s (56 - 60) 0,5G 

13 Ac13 60+s (61 - 65) 0,5G 

14 Ac14 65+s (66 - 70) 0,5G 

15 Ac15 70+s (71 - 75) 0,5G 

16 Ac16 75+s (76 - 80) 0,5G 

17 Ac17 80+s (81 - 85) 0,5G 

18 Ac18 85+s (86 - 90) 0,5G 

19 Ac19 90+s (91 - 95) 0,5G 

20 Ac20 95+s (96 - 100) 0,5G 
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I.4 
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Ponte	da	Lezíria	–	A10	
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(aceleration	sensor	is	not	adequate!)	
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Recta	do	Cabo	–	N10	
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