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RESUMO 

A avaliação da suscetibilidade à liquefação de um solo deve ser efetuada utilizando correlações 

empíricas, nomeadamente através de resultados de ensaios in situ, de penetração SPT e CPT e/ou de 

medições de velocidades das ondas sísmicas, bem como de resultados de ensaios de laboratório, 

nomeadamente ensaios triaxiais cíclicos não drenados.  

Neste contexto, esta dissertação está dividida em dois estudos distintos. O primeiro estudo veio 

complementar trabalhos já elaborados por Abreu (2012) e Soares (2014), na areia de Coimbra. 

Realizaram-se ensaios triaxiais cíclicos de extensão/compressão, com tensões de confinamento 

isotrópicas e em condições não drenadas, onde o principal fator de estudo foi a inversão das tensões 

principais.  Todas as amostras ensaiadas foram preparadas com recurso à técnica “moist tamping”, para 

o mesmo valor do teor em água, fazendo variar a ação sísmica para se obter a linha de resistência à ação 

sísmica nesta areia com este tipo de ensaio triaxial cíclico de extensão-compressão. Deste modo, foi 

possível a comparação com a resistência à ação sísmica anteriormente obtida e a identificação da 

influência da trajetória de tensões adotada. 

O segundo estudo está integrado no contexto do projeto europeu de investigação LIQUEFACT, do qual 

a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto é parceira e associada. Este estudo acompanhou 

os ensaios in situ realizados, avaliando a suscetibilidade do solo à liquefação. Em complemento, 

caracterizaram-se dois tipos de solos a profundidades distintas do local de ensaio SI1. A caracterização 

foi feita através de análises granulométricas, ensaios de corte direto em condições drenadas. A avaliação 

da suscetibilidade à liquefação foi realizada com ensaios triaxiais cíclicos, com amostras intactas e 

reconstituidas, estas últimas preparadas através da técnica “moist tamping”. 

Foram usados transdutores piezoelétricos, do tipo bender-extender elements, que permitiram a medição 

das velocidades das ondas de compressão, VP, e das ondas de corte, VS, a partir das quais é possível, 

entre outros, a avaliação do estado de saturação da amostra, o estudo da evolução da rigidez do solo e a 

avaliação da qualidade das amostras recolhidas, por comparação com as velocidades VS medidas in situ. 

Assim, foi possível, em ambos os estudos, avaliar a suscetibilidade à liquefação cíclica. No primeiro 

estudo avaliou-se a suscetibilidade à liquefação para diferentes condições de estado e diferentes ações 

cíclicas. No segundo estudo avaliou-se a suscetibilidade à liquefação para um tipo de ação, sismo 1755, 

com condições de estado diferentes. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Liquefação, ensaios triaxiais cíclicos, inversão das tensões principais, ensaios in 

situ, ondas sísmicas, amostragem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Suscetibilidade à Liquefação de Solos Arenosos Portugueses: Caracterização In Situ e em Laboratório 
 

iv 

 

  



Suscetibilidade à Liquefação de Solos Arenosos Portugueses: Caracterização In Situ e em Laboratório 
 

v 

 

ABSTRACT 

The evaluation of the susceptibility to the liquefaction of a soil shall be carried out using empirical 

correlations, in particular using results of in situ tests, SPT and CPT penetration tests and / or seismic 

wave velocity measurements, as well as laboratory test results, namely undrained cyclic triaxial tests. 

In this context, this thesis is divided into two distinct studies. The first study was a complement to 

previous studies elaborated by Abreu (2012) and Soares (2014), in Coimbra’s sand. Cyclic extension / 

compression tests were used with isotropic consolidation and under undrained conditions, where the 

main factor of study was the principal stress reversal. All the samples tested were prepared using the 

moist tamping technique for the same value of the water content by changing the seismic action to obtain 

the cyclic resistance ratio of this sand to this cyclic extension/compression triaxial test. In this way, it 

was possible to compare the seismic resistance of the soil previously obtained and to identify the 

influence of the stress path adopted. 

The second study is integrated in the context of the European research project LIQUEFACT, of which 

the Faculty of Engineering of the University of Porto is partner and associate. This study followed the 

in situ tests carried out, evaluating soil susceptibility to liquefaction. In addition, two soil types were 

characterized at different depths. The characterization was made through granulometric analysis, direct 

shear tests under drained conditions. The evaluation of the susceptibility to liquefaction was performed 

with cyclic triaxial tests, with intact and remolded samples, the latter prepared using the “moist tamping” 

technique. 

Piezoelectric transducers of the bender-extender elements type were used, which allowed the 

measurement of the velocities of the compression waves, VP, and the shear waves, VS, from which it is 

possible to confirm the saturation state of the soil, the study of soil stiffness evolution and the evaluation 

of the samples quality, comparing the VS velocities measured in situ with laboriatorial results. 

Therefore, it was possible in both studies to evaluate the susceptibility to cyclic liquefaction. In the first 

study the susceptibility to liquefaction was evaluated for different state conditions and different cyclical 

actions. In the second study the susceptibility to liquefaction was evaluated for the 1755 earthquake in 

different state conditions. 

 

KEY WORDS: Liquefaction, cyclic triaxial tests, inversion of principal stress, in situ tests, seismic 

waves, sampling. 
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1  
INTRODUÇÃO 

1.1. OBJETIVOS DA DISSERTAÇÃO 

Esta dissertação enquadra-se numa linha vasta de investigação que o Laboratório de Geotecnia da FEUP, 

sob coordenação do Professor António Viana da Fonseca, tem vindo a desenvolver sobre solos 

suscetíveis à liquefação, caracterizando-os in situ e em laboratório com o intuito de desenvolver 

ferramentas para avaliação do risco.  

O presente trabalho está divido em dois estudos. O primeiro caso de estudo veio complementar estudos 

anteriores realizados por Abreu (2012), Soares (2014) e Teixeira (2015), com o objetivo de avaliar a 

suscetibilidade ao fenómeno de liquefação da areia de Coimbra. Para tal, realizaram-se ensaios triaxiais 

cíclicos com inversão de tensões e comparam-se os resultados destes com ensaios triaxiais cíclicos com 

rotação das tensões principais a 90º instantaneamente. As amostras foram preparadas através do método 

de moist tamping para índices de vazios semelhantes e sujeitas a ações cíclicas distintas. Foram 

realizados ensaios em dois tipos de câmaras cíclicas de forma a comparar o desempenho de cada uma 

delas no fenómeno de inversão de tensões.  

O segundo caso de estudo está integrado no Work Package 2 do projeto europeu de investigação 

LIQUEFACT, do qual a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto é parceira/associada. O 

principal objetivo deste estudo é complementar o microzonamento da zona da Grande Lisboa quanto à 

suscetibilidade à liquefação através da caracterização e avaliação do solo laboratorialmente à luz do 

fenómeno de liquefação. Para isso, foram escolhidas as profundidades do solo a ensaiar nos campos 

experimentais e recolhidas amostras intactas. Estas amostras foram, na prensa cíclica, submetidas à 

leitura das ondas de corte com recurso à utilização de bender/extender elements e, já na prensa cíclica, 

submetidas às condições in situ e, posteriormente, carregadas ciclicamente com o valor equivalente à 

ação sísmica real. Realizaram-se ensaios de caracterização física (densidade das partículas sólidas e 

análises granulométricas) e mecânica (ensaios edométricos, triaxiais estáticos e de corte direto) de modo 

a conhecer melhor o solo. Finalmente, avaliou-se a suscetibilidade ao fenómeno de liquefação dos solos 

ensaiados.  

Neste segundo estudo realizaram-se, ainda, ensaios triaxiais cíclicos na câmara Stress Path com amostras 

reconstituidas com teores em água de 8%, submetidas à mesma ação sísmica das amostras intactas, e à 

leitura das ondas S e P. Deste modo, foi possível comparar o comportamento de amostras intactas e 

reconstituidas à ação sísmica. Para verificar a qualidade das amostras intactas e reconstituidas, foram 

comparadas as velocidades das ondas S em laboratório e in situ através da comparação com os resultados 

obtidos do ensaio Cross-hole.  

 

1.2. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

A presente dissertação tem como ponto fulcral a avaliação da suscetibilidade à liquefação através de 

ensaios in situ e em laboratório.  
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No Capítulo 2 faz-se a descrição do fenómeno liquefação e os seus tipos, descrevem-se acontecimentos 

históricos no mundo e especialmente em Portugal e abordam-se as ondas sísmicas. Este capítulo 

apresenta os vários critérios e métodos de avaliação da suscetibilidade à liquefação, usando ensaios in 

situ e laboratoriais.  

O Capítulo 3 é apresentado o programa experimental in situ e em laboratório, indicam-se os 

procedimentos adotados e descrevem-se os materiais e equipamentos utilizados para os mesmos. No 

final são apresentados todos os ensaios realizados neste estudo.  

O Capítulo 4 descreve o primeiro estudo desta dissertação. Contempla uma contextualização da areia de 

Coimbra, seguida de uma apresentação de resultados de estudos anteriores. Introduz-se o tema da 

inversão das tensões principais e, no final, são analisados os ensaios realizados neste estudo e 

comparados com os resultados dos estudos anteriores.  

Finaliza-se com o Capítulo 5 voltando à liquefação em Portugal e ao projeto LIQUEFACT, onde é 

seguido o processo da escolha do Sítio-Piloto, analisando-se ensaios in situ e laboratoriais, 

caracterizando física e mecanicamente o solo a luz do fenómeno liquefação, caracterizando-o. Neste 

capítulo são efetuadas comparações entre equipamentos, entre tipos de amostragem de solo, obtendo-se 

conclusões laboratoriais.  
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2  
LIQUEFAÇÃO 

 CONCEITO DE LIQUEFAÇÃO 

Liquefação é o termo inicialmente usado por Mogami e Kubo (1953) para descrever uma variedade de 

fenómenos como, por exemplo, deformação do solo, quando carregado monotónica ou ciclicamente. 

Durante a ocorrência deste fenómeno, o solo perde resistência e rigidez devido ao aumento da pressão 

neutra que anula a tensão efetiva instalada, ocorrendo então em solos não coesivos, saturados e 

carregados em condições não drenadas. Este fenómeno está dividido em dois tipos: liquefação estática 

e liquefação cíclica. 

 

2.1.1. LIQUEFAÇÃO POR FLUXO OU ESTÁTICA 

Este tipo de liquefação é o causador dos maiores danos à superfície do terreno e pode ocorrer quando a 

tensão de corte necessária para equilibrar uma determinada massa do solo é superior à resistência de 

corte do solo no seu estado de liquefação (Kramer, 1996). Neste caso, é crucial que o solo seja granular 

e solto, à luz do conceito de solo no lado “húmido”, ou seja, contráctil, da teoria dos estados críticos 

(parâmetro de estado Ψ). No caso de o solo ser solto, podem ocorrer grandes deformações volumétricas 

plásticas sendo a massa de solo incapaz de resistir. Todavia, se o solo for denso inicialmente contrai, 

mas rapidamente inverte essa tendência e inicia a dilatância, aumentando a sua resistência. É possível 

observar este tipo de liquefação em taludes e barragens de terra, uma vez que este material com a sua 

velocidade de exposição vai provocar aumentos significativos de excessos de pressão neutra positiva. 

Na Figura 2.1 está apresentado um caso de liquefação estática. 

 

 

Figura 2.1 – Danos causados pela cedência da Barragem de resíduos de ouro em Merriespruit, Africa do Sul, por 
liquefação estática em Fevereiro de 2004. 
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2.1.2. LIQUEFAÇÃO CÍCLICA 

A liquefação cíclica é também responsável por causar deformações significativas e permanentes na 

superfície do terreno durante um sismo. Contrariamente à liquefação estática, a liquefação cíclica ocorre 

quando a tensão de corte em equilíbrio é menor que a tensão de corte do solo em estado de liquefação 

(Kramer, 1996).  

As deformações volumétricas plásticas aumentam devido a densificação provocada pelas oscilações das 

tensões cíclicas, que tendem a aproximar as partículas entre si. Estas são conduzidas por tensões de corte 

estáticas e cíclicas. Desenvolvem-se em todas as areias e até argilas sobreconsolidadas, em condições 

especiais.  

Em Itália, na região de Emilia-Romagna, em 2012 ocorreu liquefação devido a um sismo de magnitude 

5,9. A Figura 2.2 apresenta alguns dos danos causados por este fenómeno.  

 

   

Figura 2.2 – Danos devidos à liquefação cíclica na Região de Emília-Romagna em 2012 (foto por DICeA 
Geotechnical team). 

Castro e Poulos (1997) desenvolveram ensaios triaxiais em areias saturadas de modo a entender a 

diferença entre liquefação estática e cíclica. Na Figura 2.3 está a relação entre o índice de vazios e a 

tensão efetiva principal mínima (3’) e a linha do estado permanente que representa os estados em que 

o solo se deforma sob tensões e volume constante. 

 

Figura 2.3 - Resultados de ensaios triaxiais não drenados em areias saturadas (adaptado de Castro e Poulos, 
1997) 
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 ONDAS SÍSMICAS 

As ondas sísmicas são ondas de energia gerada por movimentos brusco como sismos, erupções 

vulcânicas, explosões e vibrações no solo. 

Hooke, em 1660, afirmava “todo o corpo sujeito a uma força de pressão sofre uma deformação 

diretamente proporcional à força exercida”. Assim sendo, sempre que um destes movimentos acima 

mencionados ocorre, o equilíbrio é perturbado e, consequentemente, substituído por movimento que 

origina ondas de volume (longitudinais e transversais) e de superfície (Rayleigh e Love).  

As ondas longitudinais, conhecidas por ondas primárias, são designadas simplificativamente por ondas 

P e propagam-se através do interior da terra em movimentos de compressão e extensão paralelamente à 

direção de propagação da onda (Figura 2.4).  

 

 

Figura 2.4 – Representação do movimento de propagação das ondas P (UALG, 2000) 

 

As ondas P são as ondas sísmicas mais rápidas, sendo a sua velocidade no ar igual a 330 m/s e na água, 

aproximadamente, 1500 m/s. A velocidade de propagação destas é tanto maior quanto mais rígido for o 

material e é dada pela expressão 2.1: 

 

 


 ME







)21)(1(

)1(
VP  (2.1) 

  

com: 

 VP – Velocidade de propagação da onda longitudinal (onda P) 

 E – Módulo de elasticidade 

  – Coeficiente de Poisson 

  – Massa específica 

 M – Módulo Confinado 

 

No grupo das ondas de volume está, por último, a onda transversal ou de corte, também designada por 

onda S que se desloca a uma velocidade inferior à onda P e propaga-se através de movimentos 

exclusivamente distorcionais, sem levar a variações volumétricas. Nesta onda, o movimento das 

partículas é perpendicular ao movimento de propagação da onda, sendo a sua propagação possível 

apenas em meios sólidos. 
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A Figura 2.5 é representativa da propagação da onda S e a expressão 2.2 indica o cálculo da mesma num 

meio elástico. 

 

 

Figura 2.5 – Representação do movimento de propagação das Ondas S (UALG, 2000) 

 

A velocidade de propagação destas é dada pela seguinte expressão: 

 

 


GE





)1(2
VS

 (2.2) 

  

com: 

 VS – Velocidade de propagação da onda transversal (onda S) 

 E – Módulo de Elasticidade 

  – Coeficiente de Poisson 

  – Massa específica 

 G – Módulo de Distorção 

As velocidades de propagação das ondas S e P, calculadas pelas expressões anteriores, quando 

relacionadas, permitem obter o coeficiente de Poisson:  

 

 

2
V

V
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V
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2

P

2
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S

S
v  (2.3) 

 

Uma vez conhecido o coeficiente de Poisson e o módulo de distorção, estima-se o módulo de 

deformabilidade através da expressão seguinte. 

 

 )1(2 00 vGE   (2.4) 
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No que diz respeito a ondas superficiais, as ondas Rayleigh, vulgarmente conhecidas por ondas R, 

descrevem um movimento polarizado no plano vertical que pode ser visto como uma combinação de 

vibrações tipo S e P. O movimento das partículas descreve uma elipse retrógrada no plano vertical, como 

está representado na Figura 2.6. A onda R é mais lenta que as ondas superficiais e a sua intensidade 

diminui com a profundidade. 

 

 

Figura 2.6 – Representação do movimento de propagação das Ondas R (UALG, 2000) 

 

As ondas Love, também conhecidas por ondas L, propagam-se apenas no plano horizontal numa direção 

retrógrada comparativamente à direção de propagação da onda (Figura 2.7). 

 

 

Figura 2.7 – Representação do movimento de propagação das Ondas L (UALG, 2000) 

 

 LIQUEFAÇÃO NO MUNDO 

A liquefação é um fenómeno observado desde há muito tempo, associado a ações sísmicas que têm 

vindo a provocar danos humanos e financeiros significativos em vários locais do mundo. 

A 27 de Março de 1964, a costa do Sul do Alasca foi atingida por um sismo de magnitude entre 8,3 e 

8,6, do qual resultaram deslizamentos de terras e casos de liquefação. Este sismo provocou 130 mortes 

e fissuras no solo. Os danos em estruturas levaram a reparações substanciais e, em alguns casos, a 

substituição, isto devido à compressão em resultado dos deslocamentos laterais sofridos pelos depósitos 

dos rios, também designado por lateral spreading. Este sismo ocorreu numa zona de grande risco 

sísmico por fazer parte do anel de fogo do Pacífico, tendo sido considerado como o segundo sismo com 

maior magnitude alguma vez registado nos Estados Unidos da América.  
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Figura 2.8- Liquefação durante o sismo de 1964, Alaska. (Elliot, 2011) 

Meses mais tarde, dia 16 de junho de 1964, foram registados efeitos de liquefação num sismo de 

magnitude 7,3 com o epicentro a 55 quilómetros de Niigata, Japão. Este fenómeno foi devastador como 

mostra a figura que retrata a rotura do terreno junto às margens do Rio Shinano, o que levou à queda 

dos edifícios habitacionais de Kawagishi-cho. Vários tipos de vias de comunicação, refinarias de 

petróleo e portos foram também afetados pela liquefação. 

 

 

Figura 2.9- Edificios habitacionais de Kawagishi-cho, Niigata, Japão 

 

Recentemente, a 22 de Fevereiro de 2011, um sismo de magnitude 6,3 atingiu as cidades de Lyttelton e 

de Christchurch, Nova Zelândia causando pelo menos 100 mortos e muitos feridos. Para além dos danos 

humanos, os danos financeiros rondaram os quatro biliões de dólares neozelandeses.  
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A liquefação esteve presente por toda a cidade de Christchurch, tendo-se constatado ser de maior 

intensidade quando comparado com acontecimentos anteriores. Este fenómeno causou o aparecimento 

de silte à superfície (Figura 2.10), lateral spreading e rotura de fundações num grande número de 

infraestruturas.  

 

 

Figura 2.10 – Liquefação em Christchurch (adaptado de bbc.co.uk) 

 

Durante o sismo de Emília Romagna, em Itália, no dia 20 de Maio de 2012, com magnitude de 5,9, para 

além do colapso de vários edifícios industriais, habitações e monumentos, 7 pessoas morreram e 47 

ficaram feridas, ocorreram fenómenos de liquefação, sendo o mais recente registo deste fenómeno.  

A formação geológica do vale do rio Po nessa região é constituída, nas partes mais baixas, por solos 

argilosos e o nível freático está muito próximo da superfície. Este vale tem vindo a registar diversas 

ocorrências de liquefação e, consequentemente, assentamentos, inclinações em edifícios e ejeções de 

areia em forma de fendas ou “vulcões” (Figura 2.11). 
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Figura 2.11 – Danos devidos à liquefação cíclica em San Carlo na Região de Emília-Romagna (foto por DICeA 
Geotechnical team, Mangeri et al.(2013)) 

 

2.3.1 LIQUEFAÇÃO EM PORTUGAL 

A liquefação em Portugal há muito tempo que tem vindo a ser observada. Os primeiros relatos deste 

fenómeno em Portugal foram acerca do sismo de 1755. Em Novembro desse ano, Lisboa foi atingida 

por um sismo de magnitude 9 na escala de Richter. Mais de 100 000 pessoas foram mortas e 40 000 

ficaram feridas. Foi o desastre mais danoso da Europa Ocidental e teve a duração de 6 a 10 minutos, 

afetando uma área de 80 000 km2.  

Mais tarde, em 1909, pelas 17:05h do dia 23 de Abril, Portugal Continental foi abalado por um dos 

sismos mais dramáticos na zona de Benavente, Samora Correia e Santo Estevão. A sua amplitude foi de 

6,7 e intensidade X, durante 22 segundos de destruição, tendo sido o primeiro sismo com registo 

simosgráfico em Portugal. O sismo de Benavente foi registado em Portugal no sismógrafo do 

Observatório Meteorológico de Coimbra, como era conhecido nesse tempo (Lima, 1998), e em vários 

observatórios da Europa como Cartuja e San Fernando (Espanha), Stuttgart e Leipzig (Alemanha), Viena 

(Áustria) e Uppsaia (Suécia), (Moreira, 1991). 

Foram ouvidos ruídos subterrâneos desde a madrugada de 23 de Abril, desencadeando-se o evento 

apenas à hora referida anteriormente. Estes ruídos foram sentidos não só na madruga de 23 de Abril mas 

também durante as suas réplicas, que se fizeram sentir durante algum tempo, tendo ocorrido a maior a 

2 de Agosto desse ano. 

No que diz respeito à natureza dos movimentos, o sismo terá tido duas fases principais, iniciando-se 

com um movimento vertical seguido por movimentos horizontais mais fortes e de maior duração.  
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Figura 2.12 - Carta de isossistas do sismo de 23 de Abril de 1909 (Machado, 1970). 

 

Os testemunhos da época, quando relembram o sismo, referem-se a “nuvens colossais de poeira que se 

elevam nos ares”, ao “barulho infernal dos prédios a cair” e aos “gritos de dor de uma população inteira”. 

Entre os testemunhos dados, alguns fazem referência a fenómenos claros de liquefação (Choffat e 

Bensaúde, 1912): 

 “Alguns poços e furos de captação de água localizados nestas aluviões encheram-se de areia ou de 

água.” 

“A água ejetada por estas aberturas chegou a inundar certas áreas e as mulheres levantaram as saias por 

causa da altura da água.” 

 Em relação ao grau de destruição, Benavente foi a zona mais afetada visto que quarenta por cento das 

suas habitações ficaram totalmente destruídas e umas tantas sem condições de habitação, ficando apenas 

com vinte por cento habitáveis após obras de reparação. 

O património religioso foi muito afetado tendo ficado destruídas a igreja matriz, a Igreja de Santiago, a 

Capela de Nª. Sra. da paz e a Igreja Matriz de Samora Correia. Dos edifícios públicos, só os edifícios da 

Câmara Municipal, do atual Museu Municipal e o Palácio da Companhia das Lezírias (Samora Correia) 

resistiram com danos relevantes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.13 – Danos na Igreja Matriz de Benavente (Ilustração Portuguesa, Choffat e Bensaude, 1909) 
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Figura 2.14 – Liquefação em Benavente (Ilustração Portuguesa, Choffat e Bensaude, 1909) 

 

 ZONAMENTO SÍSMICO 

2.4.1. ZONAMENTO DE RISCO SÍSMICO EM PORTUGAL 

Portugal situa-se numa região quase limite entre a Placa Euroasiática e Africana, o que proporciona uma 

maior vulnerabilidade sísmica (Figura 2.15).  

 

 

Figura 2.15 – Tectónica da Península Ibérica (Vegas e Banda, 1982). 

 

Ao largo do Cabo S. Vicente, onde as placas tectónicas euroasiática e africana se encontram, localiza-

se, provavelmente, a falha responsável pelos sismos de 1755. Sendo estes sismos de elevada magnitude 

(de 7,9 e 8,75), a rutura sísmica desta falha alterou as tensões nas regiões da crosta envolventes, 

influenciando a rutura das falhas vizinhas, como as falhas do Vale do Tejo. Estas falhas menores 

cederam, desencadeando uma atividade sísmica que pode ocorrer minutos, horas ou dias após o primeiro 

sismo.  
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Figura 2.16 – Mapa dos epicentros de sismos históricos e instrumentais (Martins e Mendes, 1994). 

 

A perigosidade sísmica está dependente da distância ao foco do sismo, da intensidade com que atinge 

um determinado local e do tipo de solos presentes. Na Figura 2.16 encontra-se o mapa dos epicentros 

de sismos históricos e instrumentais na Península Ibérica, constatando-se que a parte sul da Península 

Ibérica e zonas circundantes até à dorsal do Atlântico Norte Médio constituem os epicentros dos sismos 

que atingiram com maior violência o território português.  

A atividade sísmica do território português resulta de fenómenos interplacas e de fenómenos localizados 

no interior de placas, chamada sismicidade intraplacas (Figura 2.17), provocadas pelas falhas menores 

anteriormente mencionadas. 

 

 

Figura 2.17 – Carta Neotectónica de Portugal Continental (Cabral e Ribeiro, 1988) 

 



Suscetibilidade à Liquefação de Solos Arenosos Portugueses: Caracterização In Situ e em Laboratório 
 

14 

 

Aqui, ao contrário da sismicidade interplacas que se caracteriza por sismos de magnitude elevada e 

grande profundidade, a sismicidade é baixa a moderada e mais difusa, sendo difícil a relação direta entre 

as falhas existentes e os epicentros dos sismos.  

Na região do vale inferior do Tejo, existe um sistema de falhas ativas complexo. Apesar do sistema ter 

sido pouco estudado, algumas das falhas já estão identificadas e são preocupantes, entre elas está a de 

Vila Franca de Xira (com cerca de 20 quilómetros) e a de Porto Alto (em pleno estuário do Tejo). A de 

Vila Franca de Xira poderá mesmo ter sido responsável por um grande sismo em 1531, que se julga ter 

sido quase tão devastador como o de 1755. As falhas da região do Vale do Tejo podem ter um grande 

impacto nesta zona e pensa-se que sejam responsáveis pelos grandes sismos de 1531, em Lisboa, e de 

1909, em Benavente. 

Para avaliar o risco sísmico de um local deve-se ter em conta três fatores: 

 A perigosidade sísmica do local, falada já anteriormente; 

 A exposição sísmica, ou seja, o número de pessoas, edifícios e outros elementos de risco de 

uma determinada região; 

 Vulnerabilidade das populações e estruturas construídas pelo homem e a sua resiliência. 

Apesar dos fatores acima descritos serem conhecidos como preocupantes no território continental, não 

foram, nem estão a ser tomadas as devidas precauções em relação à prevenção do que poderá ocorrer. 

Todavia, é possível preparar um local para resistir a um sismo, conhecendo as características do solo e 

a sua perigosidade sísmica.  

 

2.4.2. ZONAMENTO DO POTENCIAL DE LIQUEFAÇÃO EM PORTUGAL 

A liquefação é um fenómeno corrente nos sismos e consta nos relatos antigos. Este fenómeno pode ser 

estudado dando origem a um zonamento de potencial de liquefação que, por sua vez, dá a conhecer 

locais de futuras ocorrências de liquefação e a avaliar as distâncias máximas deste fenómeno aos 

epicentros que causaram o sismo. 

As informações de acontecimentos sísmicos anteriores à utilização do registo instrumental foram 

relatadas sómente nos locais mais populosos na época, o que limita a avaliação pormenorizada tanto em 

valores como em locais hoje em dia com população.  

Em Portugal, o primeiro sismo relatado foi a 26 de Fevereiro de 1531 e com provável epicentro no vale 

inferior do Tejo. O próximo a ser relatado foi o sismo de 1 de Novembro de 1755, tendo ocorrido outros 

entretanto, mas não existem referências históricas de tal (Jorge, 1994). 

A primeira referência sísmica instrumental foi após o sismo de 1909 e, a partir daí, com estações 

sismográficas em Coimbra e Lisboa implementadas na altura e com a ajuda das estações espanholas, foi 

possível a determinação dos epicentros que desencadearam os sismos no território português (Lopes, 

2001). 

É difícil retirar informações concretas dos relatos históricos sobre acontecimento de liquefação, mas é 

identificada quando contêm manifestações de fluxos de água e areia a partir de fissuras no solo, colapso 

do solo e afundamento de edifícios em materiais arenosos (Figura 2.18). 

No Quadro 2.1 estão presentes seis sismos onde foram identificados, a partir dos relatos, acontecimentos 

de liquefação. 

 



Suscetibilidade à Liquefação de Solos Arenosos Portugueses: Caracterização In Situ e em Laboratório 
 

15 

 

Quadro 2.1- Sismos com referência de liquefação (adaptado de Jorge, 1994) 

Sismo Magnitude Intensidade 

1531 7,1 IX 

1755 8,5 X 

1761 7,5 IX 

1856 6,0 VII 

1858 7,2 IX 

1909 7,6 IX 

 

 

Figura 2.18 – Localização dos fenómenos de liquefação associados a sismos históricos (Jorge, 1994) 
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De acordo com a informação reunida de sismos históricos e instrumentais, Jorge (1994) desenvolveu 

uma relação entre a magnitude e a distância máxima de liquefação aplicável a Portugal pela seguinte 

expressão:  

52,26,0  MRLog      (2.5) 

    

 

em que R é a distância à fonte (epicentral; em km) e M corresponde à magnitude de Richter. 

Na Figura 2.19 está representada a relação acima descrita e relações relativas a outros sismos de outros 

autores. 

 

Figura 2.19 – Relação entre a magnitude e o logaritmo da distância máxima à liquefação (Jorge, 1994). 

 

Considerando que o limite entre as placas euroasiática e africana é a zona de maior geração sísmica 

influenciando a sismicidade intraplacas, em Portugal Continental, na zona do Centro-Litoral, Jorge 

(1994) definiu um mapa do período de retorno da oportunidade de liquefação para Portugal Continental 

(Figura 2.20). 

 

Figura 2.20 - Mapa do período de retorno da oportunidade de liquefação para Portugal Continental (Jorge, 1994). 
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A partir de dados geológicos e geomorfológicos, juntamente com os dados anteriores, é possível 

desenvolver um zonamento da suscetibilidade à liquefação. Por isso, é importante saber quais as 

formações geológicas de cada local, como a idade e o tipo de camada. A zona do litoral é constituída 

por depósitos Holocénicos e Plistocénicos (praias, dunas, praias levantadas) das zonas baixas, 

nomeadamente ao longo dos vales dos principais cursos de água. No Quadro 2.2 estão apresentadas 

unidades geomorfológicas e geológicas associadas a cada um dos principais cursos de água. 

 
Quadro 2.2 - Classificação da suscetibilidade à liquefação para duas zonas de Portugal Continental (adaptado de 

Jorge, 1994) 

 

Unidades geomorfológicas e geológicas Suscetibilidade 

Mondego 

Estuário 

Aluvião 

Terraço fluvial 

Alta 

Alta 

Baixa 

Tejo 

Estuário 

Aluvião 

Planície aluvionar 

Terraço fluvial (Plistocénico) 

Plio-quaternário e Pliocénico 

Alta a muito alta 

Alta 

Moderada 

Baixa 

Muito baixa 

 

 AVALIAÇÃO DA SUSCETIBILIDADE DOS SOLOS À LIQUEFAÇÃO 

2.5.1. CONCEITOS BASE 

As vibrações do terreno causadas por um sismo, devido às oscilações demasiado rápidas, podem dar 

origem a excessos de pressão neutra positiva. Estes excessos, indispensáveis para a ocorrência de 

liquefação, são função da frequência, da magnitude, logo da amplitude, e da duração do sismo. 

Seed e Idriss, analisando os dados dos sismos ocorridos no Alaska e Niigata, desenvolveram e 

publicaram uma metodologia chamada “Simplified Procedure” para análises de avaliação da liquefação. 

Esta avaliação requer a estimativa de duas variáveis: a razão de ação cíclica, CSR, e a razão de 

resistência cíclica, ou seja, a capacidade de resistência do solo à ação, CRR (Youd et al., 2001). 

O conceito de CSR proposto por Seed e Idriss (1971) resulta de uma relação entre a média das tensões 

de corte, atuando no plano horizontal induzido por uma onda sísmica que se propaga verticalmente, e a 

tensão efetiva vertical inicial, dada pela seguinte expressão. 

 

 
vo

v
d

v

av r
'

65,0
'

CSR 0

0 







  (2.6) 
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Em que: 

 
av  é a tensão média de corte; 

 
0v  é a tensão total vertical; 

 
vo'  é a tensão efetiva vertical; 

   é a razão entre a aceleração máxima do terreno, (amáx), e a aceleração da gravidade, (g), 

indicadas na seguinte expressão: 

 
g

amáx
  (2.7) 

 

 
dr  é um fator que tem em conta a flexibilidade do solo em profundidade. As expressões a 

seguir, propostas por Liao e Whitman (1986), representam essas relações. 

,00765,00,1 zrd  se mz 15,9   

,0276,0174,1 zrd  se mz 2315,9    

,008,0744,0 zrd  mz 3023    

,5,0dr mz 30  

 

(2.8) 

 

onde z é a profundidade do solo. 

A avaliação da resistência do solo à liquefação, CRR, é obtida por correlações entre o CSR e as 

resistências obtidas por ensaios de campo. Por exemplo, no caso do ensaio SPT relacionando o CSR 

com a resistência (N1)60 (Seed e Idriss, 1971), e no caso do ensaio CPT relacionando o CSR com a 

resistência obtida do ensaio, qc1 (Robertson el al., 1992). Assim, o CRR resulta de uma curva que separa 

a região que liquefaz da que não liquefaz para sismos com magnitude de 7,5 na escala de Richter. Esta 

magnitude está associada a eventos entre 10 a 20 segundos com frequências que rondam 1 Hz e com 

fenómenos cíclicos a ocorrer aos 15 ciclos. 

Para analisar o CRR de um sismo de uma magnitude diferente de 7,5 na curva CRR de magnitude 7,5 é 

necessário corrigi-lo com um fator de correção de magnitude, KM, estabelecido por Seed e Idriss (1981) 

como um fator de correção de magnitude referente à magnitude 7,5. 

Com a necessidade de extrapolar o método “Simplified Procedures” no que diz respeito às condições de 

tensão nas quais foi baseado, Seed (1983) começou por desenvolver fatores de correção que permitissem 

o uso deste método para outros casos. A expressão seguinte apresenta esses fatores: 

 

  KKKCRR M  15CRR  (2.9) 

   

Em que CRR15 é a condição limite para a ação em 15 ciclos, e KM ou MSF, K e K são os fatores 

corretivos da magnitude, do nível de tensão e da pré-existência da tensão de corte no plano horizontal, 

respetivamente. 
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2.5.2. CRITÉRIO HISTÓRICO 

Os acontecimentos ocorridos anteriormente permitem estimar ou até prever acontecimentos futuros. Os 

dados de acontecimentos sísmicos ocorridos, ao serem recolhidos e analisados, podem ser usados na 

identificação de locais específicos a liquefazerem futuramente. Posto isto, grande parte da informação 

sobre o fenómeno de liquefação provém de investigadores de campo, que afirmam que este fenómeno é 

recorrente em locais sem mudanças de condições hidrogeológicas e do solo. 

De acordo com essas investigações, a probabilidade de liquefação está relacionada com a distância dos 

locais ao epicentro do sismo. Ambraseys (1988) compilou informação de sismos de todo o mundo e de 

diferentes magnitudes de forma a delimitar a distância ao epicentro para além da qual não ocorre 

liquefação, como ilustra a Figura 2.21. 

 

 

Figura 2.21 – Relação entre a magnitude de um sismo e a distância ao epicentro em que se verificou liquefação 
(Ambraseys, 1988) 

 

Estas relações são úteis, contudo não garantem que não possa ocorrer liquefação a distâncias superiores 

ao epicentro. 

 

2.5.3. CRITÉRIO GEOLÓGICO 

A suscetibilidade à liquefação dos solos é influenciada, segundo Youd (1977) e Kramer (1996), pelas 

condições de deposição, hidrológicas e idade de deposição.  

Os processos geológicos responsáveis pela deposição de partículas uniformes e pelo seu transporte, 

produzem depósitos de solo com baixa compacidade relativa, aumentando a probabilidade de liquefazer. 

Deste modo, depósitos fluviais, coluviais e eólicos saturados são suscetíveis à liquefação por 

carregamento estático ou cíclico (Kramer, 1996). 

Este critério depende também da idade dos depósitos de solo. Os solos do Holocénico são mais 

liqueficáveis do que os solos do Plistocénico, sendo rara a liquefação nos últimos. 
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Como a liquefação ocorre apenas em solos saturados, a profundidade da água influencia a probabilidade 

deste fenómeno. Sendo assim, a probabilidade de um solo liquefazer diminui com a profundidade do 

nível freático. 

 

2.5.4. CRITÉRIO DE COMPOSIÇÃO DO MATERIAL 

A liquefação requer o desenvolvimento de excessos de pressão neutra, o que significa que esta depende 

das características de composição do solo que influenciam o comportamento da variação volumétrica.  

Por muitos anos, o conceito de solo liqueficável era aplicado apenas a depósitos de areia. A 

granulometria mais fina considerava-se incapaz de gerar valores elevados de pressão neutra e a mais 

grossa era demasiado drenante.  Mais recentemente, o conceito de liqueficável foi alargado por se 

concluir que o fenómeno é influenciado não só pelo tamanho da sua granulometria, mas também pela 

sua distribuição, forma das partículas e índice de plasticidade (Kramer, 1996).  

Segundo Terzaghi et al. (1996), a distribuição granulométrica tem uma grande influência na liquefação, 

sendo que solos com granulometria extensa são menos suscetíveis pois, aquando do seu depósito, as 

partículas pequenas ocupam os vazios entre as partículas grandes, resultando numa menor variação de 

volume e menores valores de pressão neutra em condições drenadas e não drenadas, respetivamente.  

Tsuchida (1970) apresentou faixas limite de distribuição granulométrica de solos que liquefizeram ou 

que apresentaram potencial para a ocorrência do fenómeno (Figura 2.22).  

 

Figura 2.22 – Faixas de limite de distribuição granulométrica de solos que liquefizeram ou com potencial de 
desenvolver liquefação (adaptado de Tsuchida, 1970) 

 

2.5.5. CRITÉRIO DE ESTADO 

A suscetibilidade à liquefação depende não só dos critérios anteriormente mencionados, mas também 

do estado inicial do solo, nomeadamente do índice de compacidade e estado de tensão inicial.  
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2.5.5.1. TEORIA DO ESTADO CRÍTICO 

Casagrande (1936) realizou ensaios triaxiais drenados em amostras soltas ou densas, concluindo que 

estas sofrem comportamentos diferentes, como está representado na Figura 2.23. Durante os ensaios 

verificou que as primeiras amostras contraem enquanto que as segundas apresentam uma compactação 

inicial evoluindo rapidamente para uma expansão de volume. 

 

 

Figura 2.23 - Relação Tensão de desvio-Extensão axial e Tensão de desvio-Índice de vazios de areias soltas e 
densas sujeitas à mesma tensão de confinamento (adaptado de Kramer, 1996) 

 

Contudo concluiu que, para a mesma tensão efetiva, à medida que as amostras eram sujeitas a grandes 

deformações, a densidade relativa do solo se aproximava de um valor constante correspondente a um 

único índice de vazios. Esse índice de vazios é designado como índice de vazios crítico. 

Em 1936, Casagrande concluiu que o índice de vazios critico pode ser unicamente relacionado com a 

tensão de confinamento através da linha do índice de vazios crítico (Linha dos Estados Críticos). 

Segundo Kramer, definindo o estado do solo em termos de tensão de confinamento e índice de vazios, 

a linha dos estados críticos (LEC) pode ser utilizada como separação entre solos soltos, que geram 

excessos de pressão neutra positiva e assim contração de volume, e solos densos, geradores de pressão 

neutra negativa levando a um aumento de volume. 

A LEC é também uma fronteira entre solos suscetíveis e não suscetíveis à liquefação, como mostra a 

Figura 2.24. 

 

Figura 2.24- Linha LEC; a) comportamento de solos soltos e densos sob condições drenadas e não drenadas; b) 
fronteira entre materiais suscetíveis e não suscetíveis à liquefação estática (adaptado de Kramer, 1996). 

O comportamento das amostras de areia idealizado por Casagrande em 1936 foi comprovado por Castro 

(1969) que realizou ensaios não drenados, cíclicos e estáticos, em amostras de areia consolidadas 
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anisotropicamente e isotropicamente. A Figura 2.25 apresenta três tipos de curvas de tensão-deformação 

para os ensaios com consolidação anisotrópica. 

 

Figura 2.25- Comportamento típico dos ensaios triaxiais não drenados realizados por Castro (1969) (adaptado de 
Bedin, 2008). 

A amostra A refere-se a um solo solto que exibe um pico de resistência não drenada para baixos níveis 

de deformação, dando lugar a uma rápida diminuição da tensão de desvio, originando o fenómeno que 

Castro (1969) designou por liquefação. Para solos densos está associada a amostra B, apresentando uma 

contração de volume inicial seguida de uma expansão volumétrica onde as tensões efetivas aumentam, 

atingindo valores de resistência ao corte elevados. Para finalizar a amostra C, representativa de solos 

com uma densidade intermédia, exibiu inicialmente um pico de resistência para baixas deformações 

acompanhado de um rápido decréscimo da tensão de desvio com o aumento das deformações. O término 

resulta numa inversão de comportamento, passando o solo a exibir um comportamento expansivo, sendo 

este ponto caracterizado por Ishihara et al. (1975) como “ponto de transformação de fase” (Kramer, 

1996).    

 

2.5.5.2. CRITÉRIO DO PARÂMETRO DE ESTADO 

Um solo pode liquefazer para tensões de confinamento baixas, o que não acontece quando associado a 

tensões de confinamento altas. Tal significa que o índice de vazios e a densidade relativa têm uma 

influência limitada na avaliação da suscetibilidade à liquefação.  

O comportamento de solos não coesivos depende da proximidade do seu estado inicial ao estado crítico. 

Assim, Been e Jefferies (1985) introduziram o conceito de parâmetro de estado definido pela expressão 

seguinte: 

 cree   (2.10) 

    

em que e significa o índice de vazios na linha de consolidação isotrópica e ecr o índice de vazios na linha 

de Estados Críticos. 
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Se o parâmetro de estado for positivo o solo contrai, podendo ser suscetível a liquefação, enquanto que 

se o valor for negativo o solo tende a expandir e deixa de ser suscetível a liquefação por excitação 

monotónica, podendo liquefazer através de excitação cíclica (Kramer, 1996). A Figura 2.26 apresenta a 

definição do parâmetro de estado. 

 

 
Figura 2.26-Conceito de parâmetro de estado (adaptado de Been e Jefferies, 1985). 

 

 AVALIAÇÃO DA SUSCETIBILIDADE À LIQUEFAÇÃO ATRAVÉS DE ENSAIOS  

2.6.1. SPT – STANDARD PENETRATION TEST 

Há uma correlação entre a resistência do solo à liquefação sob ação sísmica, CSR, e a resistência do solo 

ao Standart Penetration Test, (N1)60, observada no desempenho de areias e areias siltosas durante os 

sismos nos Estados Unidos da America, Alasca, América do Sul, Japão e China (Tokimatsu and 

Yoshimi, 1983; Seed, 1971; Seed et al., 1983, 1985). Assim, com esta informação e a de outros autores, 

considera-se uma correlação muito viável no que diz respeito ao estudo do potencial de liquefação do 

solo. 

O CSR é determinado pela expressão de Seed e Idriss (1971). Estes admitiram que para um solo comum, 

a uma profundidade h, e com um comportamento rígido, a sua tensão de corte máxima está apresentada 

na expressão seguinte: 

 
g

a
hmáx

max   (2.11) 

  

Em que: 

 amax – é a aceleração máxima do terreno; 

 - é o peso volúmico do solo; 

 h – profundidade do solo (m). 

 

O N é o número de pancadas necessário para se obter uma penetração dinâmica de 300 mm do 

amostrador, deixando cair um martelo de 63,5 kg de peso a 760 mm de altura. Este teste está dividido 

em duas fases, sendo a primeira a penetração do amostrador ate 150 mm, contando o número de 
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pancadas. A segunda fase consiste em penetrar o amostrador 300 mm e, o número de pancadas da 

penetração não pode ultrapassar as 60. 

Após o ensaio, determina-se o (N1)60, pela expressão seguinte, corrigindo o número de pancadas 

registado no ensaio, N, em relação à energia fornecida às varas para uma energia de referência de 70% 

a 85%, ao efeito da sobrecarga e às perdas de energia das varas. 

 
SPTN

r NC
ER

N  
60

)( 601
 (2.12) 

  

Em que: 

 ERr – é o índice de energia do equipamento específico do ensaio; 

  - é o fator de correção para as perdas de energia devido ao comprimento das varas na areia, 

dado pela expressão 5.1 do Eurocódigo 7; 

 CN – é o fator de correção para a sobrecarga efetiva numa areia, dado pela expressão 5.2 do 

Eurocódigo 7.   

 

Para avaliar se o solo é suscetível à liquefação, depois de determinar o (N1)60, este deve ser comparado 

com os dados históricos recolhidos e analisados, para um certo CSR, seguindo o limite proposto no 

workshop NCEER/NSF 1997, representativo de um sismo de magnitude 7,5, CSR7,5. É preciso referir 

que uma limitação de dados não oferece limites apropriados para diferentes magnitudes sísmicas. Não 

obstante, o fator de escala de magnitude MSF foi sugerido por Seed e Idriss (1982) e com propostas de 

correção de vários investigadores, de modo a ajustar o valor de CSR durante um sismo de magnitude M 

a um valor equivalente de CSR7,5.  

Na Figura 2.27 está presente a relação entre CRR e (N1)60 apresentada por Seed e Idriss (1984), 

contendo 125 casos de liquefação/não-liquefação em 19 sismos, onde 65 casos associados a areias com 

finos. Mais tarde, Rauch (1998) aproximou a curva de areia limpa (i.e. com percentagem de finos 

(FC<5%)) seguindo a equação: 
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Idriss e Boulanger (2004) reviram os limites da curva, incluindo o estudo de revisão dos dados históricos, 

e sugeriram a seguinte expressão: 
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Em que (N1)60cs é a resistência à penetração do SPT ajustada a uma areia limpa e pode ser determinada, 

segundo Idriss e Boulanger (2004), com as seguintes expressões: 
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 601601601 )()()( NNN cs   (2.15) 

  

Onde, 
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Figura 2.27 – Curvas relacionando CRR com (N1)60 para areias limpas, incluindo a curva 4 proposta por Seed et 

al. (2001) e a curva recomendada por Idriss e Boulanger em 2004 para M=7,5 e ’v0=1 atm (Idriss e Boulanger, 
2004). 

O ensaio SPT é um ensaio vantajoso pela recolha de amostras remexidas, mas é um ensaio descontinuo 

e, por isso, entre as penetrações de 300 mm pode existir um estrato liqueficável por avaliar. 

 

2.6.2. CPT - CONE PENETRATION TEST 

O ensaio de cone penetrómetro CPT e sobretudo o de piezocone CPT(u) permitem também uma 

avaliação da suscetibilidade à liquefação do solo. Apesar de não existirem dados muito antigos de CPT, 

este é mais eficiente, consistente e confiável que o ensaio SPT. O CPT tem a vantagem de ser um ensaio 

de onde se retira uma avaliação contínua do perfil do solo com todos os dados, possibilitando uma 

interpretação mais rigorosa e completa. 

Segundo o Eurocódigo 8, quando uma avaliação do potencial de liquefação é feita com o ensaio CPT a 

avaliação deve ser seguida usando métodos baseados no SPT e não devem ser feitas correlações entre 

estes ensaios. 

O ensaio CPT é executado empurrando o cone penetrómetro verticalmente no solo com uma série de 

varas a um ritmo constante de 20 (±5) mm/s, permitindo a leitura de ambas as resistências do cone, (qc), 

assim como o atrito ao longo do eixo cilíndrico através de sensores (fs) e ainda, no caso do CPTu, da 

pressão de água nos poros (u). 
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Assim como o ensaio SPT, a análise dos resultados do ensaio CPT requer uma normalização da 

resistência do cone, qc1N:   

 

 )/(1 acQNc PqCq   (2.17) 

   

 

 
n

vaQ PC )'/( 0  (2.18) 

    

em que: 

CQ é o fator de normalização da resistência do cone; 

Pa  é pressão atmosférica (1 atm); 

n é um expoente que varia com o tipo de solo. 

Robertson e Wride (1997), com dados de outros autores, criaram a curva de CRR para areias limpas 

(FC≤ 5%) em função da resistência adimensional, corrigida e normalizada do CPT, qc1N (F). 

Igualmente ao SPT, as curvas baseadas nos CPT separam a região de liquefação e não-liquefação para 

um sismo de magnitude 7,5, regendo-se pela seguinte equação: 
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Em que  
cscNq1 , resistência de penetração do cone normalizada de areias limpas aproximadamente a 

100 kPa, e correto, para características granulares Kc, ter em conta as seguintes relações: 
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Onde Ic, índice de comportamento do solo, é definido por: 

      5.022
log22.1log47.3 FQI c   (2.22) 

    nvaavc PPqQ '//   (2.23) 

    %100/ vcs qfF   (2.24) 
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em que: 

 Q é a resistência de penetração normalizada; 

 v  é a tensão de confinamento vertical; 

 ’v  é a tensão de confinamento vertical efetiva; 

 fs é a resistência lateral; 

 Pa  é a pressão atmosférica (=100 kPa). 

 

Semelhante ao sucedido com o ensaio SPT, as curvas baseadas no ensaio CPT foram sofrendo alteração 

conforme a quantidade de novos dados existentes, métodos e ferramentas estatísticas desenvolvidas.  

Uma reavaliação foi proposta por Idriss e Boulanger (2004) para solos não coesivos (F≤5%), expressa 

pela seguinte equação: 
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Figura 2.28 – Curvas que relacionam CRR com qc1N, propostas por vários autores para areias limpas (FC≤5%) 

como Robertson e Wride (1997) e a recomendada por Idriss e Boulanger (2004) para M=7,5 e ’v=1 atm=100 kPa. 

A força de penetração do solo nos ensaios SPT e CPT depende das propriedades do solo, mas, segundo 

Youd el al. (2001), para um certo valor de força normalizado, a única diferença entre solos suscetíveis 

a liquefação e os solos estáveis está, única e exclusivamente, relacionado com o conteúdo de solo fino 

(Soares, 2014).  

 

Estas correlações e resultados presentes em equações e figuras apresentadas anteriormente estão 

atualmente disponíveis em software específico de avaliação do potencial de liquefação, como o Cliq. 
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2.6.3. DMT – DILATOMETER TEST 

Marchetti (1982) e mais tarde Robertson & Campanella (1986) e Reyna & Chameau (1991) sugeriram 

que o índice de tensão horizontal KD retirado do ensaio DMT (KD = (p0 – u0) / 'v0) é um parâmetro 

adequado para avaliar a resistência das areias à liquefação. Estudos comparativos indicam que o KD é 

visivelmente influenciado por fatores como estado de tensão (h, OCR), história geológica, 

envelhecimento, cimentação, estrutura – em geral, todos estes fatores aumentam a resistência à 

liquefação. 

Como observado por Robertson & Campanella (1986), não é possível separar a contribuição individual 

de cada um destes fatores no KD. Por outro lado, um baixo KD sinaliza que nenhum dos factores acima 

mencionados é elevado, isto é, a areia é solta, não cimentada, num ambiente de K0 baixo e tem pouco 

historial de tensão. Uma areia sob estas condições pode liquefazer.  

Os fatores mais significativos que apoiam o uso de KD como índice de resistência à liquefação, listados 

por Monaco et al. (2005), são:  

- Sensibilidade do DMT na monitorização da densificação do solo: A alta sensibilidade da DMT na 

monitorização da densificação, demonstrada em vários estudos (por exemplo, Schmertmann et al., 1986 

e Jendeby 1992, concluiu que o ensaio DMT é duas vezes mais sensível do que o ensaio CPT à 

densificação) sugere que o DMT também pode detectar a suscetibilidade de liquefação de um solo. De 

facto, uma areia liqueficável pode ser considerada como uma espécie de areia "compactada 

negativamente", e parece plausível que a sensibilidade do DMT se mantenha tanto na gama positiva 

como na gama negativa. 

 

- Correlação KD - Densidade relativa: Nas areias não cimentadas normalmente consolidadas, a densidade 

relativa DR pode ser derivada de KD de acordo com a correlação de Reyna & Chameau (1991) mostrada 

na Figura 2.29. Esta correlação foi fortemente confirmada pelos pontos de dados adicionados por 

pesquisas subsequentes, em particular por pontos de dados KD-DR adicionais (áreas sombreadas) obtidos 

por Tanaka & Tanaka (1998) nos locais de Ohgishima e Kemigawa, onde DR foi determinado em 

amostras congeladas de alta qualidade.  

  

Figura 2.29 -  Correlação KD -DR para areias não cimentadas normalmente consolidadas (Reyna & Chameau 1991), 

incluindo também os dados de Ohgishima e Kemigawa obtidos po Tanaka & Tanaka (1998) em amostras 

congeladas de alta qualidade. 
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- Correlação KD - Parâmetro de estado in situ: O conceito de parâmetro de estado é um passo importante 

relativamente ao conceito de densidade relativa convencional na caracterização do comportamento do 

solo, combinando os efeitos da densidade relativa e do nível de tensão de forma racional.  

Métodos mais racionais para avaliar CRR requerem o uso do parâmetro de estado (por exemplo, estudos 

de Boulanger 2003 e Boulanger & Idriss 2004, incorporando conceitos de estado crítico no quadro 

analítico utilizado para avaliar o potencial de liquefacção).  

Em relação ao significado físico do KD, pode afirmar-se que, apesar da complexidade dos fenómenos 

envolvidos na penetração da lâmina, a reação do solo contra a face da lâmina pode ser vista como um 

indicador da resistência do solo para uma redução de volume. Claramente, um solo solto irá exibir uma 

forte redução de volume e opor-se a uma baixa deformação (daí um KD baixo) à inserção da pá. Além 

disso, essa resistência é determinada pelas tensões de repouso existentes que aumentam com a 

profundidade (com excepção de uma alteração do padrão de tensões na vizinhança da pá). Assim, pelo 

menos a um nível intuitivo, é expectável uma relação entre KD e o parâmetro de estado. 

As Curvas CRR-KD presentes na Figura 2.30 (Monaco et al., 2005) resumem as várias correlações 

desenvolvidas para estimar CRR de KD, expressas em forma de curvas de limite CRR-KD separando 

possíveis regiões de "liquefação" e "não liquefação". As curvas anteriores de CRR-KD foram formuladas 

por Marchetti (1982), Robertson & Campanella (1986) e Reyna & Chameau (1991) - a última incluindo 

os pontos de dados de desempenho de campo de liquefacção (Imperial Valley, South California). 

Coutinho & Mitchell (1992), baseados em Loma Prieta (San Francisco Bay) 1989, propuseram uma 

ligeira correção para a correlação de Reyna & Chameau (1991). 

 

Figura 2.30 – Relação CRR-KD para avaliação da resistencia à liquefação com o ensaio DMT (Monaco et al. 2005) 

 

Uma nova tentativa de correlação para avaliar CRR de KD, a ser usado de acordo com o "procedimento 

simplificado" de Seed & Idriss (1971), foi formulada por Monaco et al. (2005), combinando as anteriores 

correlações CRR-KD com a vasta experiência incorporada nos métodos atuais baseados em CPT e SPT 

(suportado por extensas bases de dados de desempenho de campo), usando a densidade relativa DR como 

parâmetro intermédio. As curvas CRR-KD adicionais foram derivadas traduzindo as curvas CRR-CPT e 

CRR-SPT correntes (nomeadamente as "curvas base para areias limpas" recomendadas pelas workshops 

do NCEER '96 e '98, Youd & Idriss 2001) em curvas CRR-KD "equivalentes" através da densidade 

relativa. Os valores de DR correspondentes à resistência à penetração normalizada das curvas CRR-CPT 
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e CRR-SPT, avaliadas utilizando correlações actuais (DR-qc por Baldi et al., 1986 e Jamiolkowski et al., 

1985b, DR -NSPT por Gibbs & Holtz 1957) foram convertidas em valores de KD usando a correlação 

KD-DR por Reyna & Chameau (1991) na Figura 2.29. 

As curvas CRR-KD "equivalentes" derivadas desta forma de CPT e SPT (linhas tracejadas na Figura 

2.30) traçam uma gama relativamente estreita, muito próxima da curva de Reyna & Chameau (1991). 

Uma nova curva CRR-KD provisória (linha em negrito na Figura 2.30), aproximada pela equação: 

 

1306,02169,00741,00107,0 23  DDD KKKCRR   (2.26) 

 

foi proposta por Monaco et al. (2005) como interpolação "média ligeiramente conservativa" das curvas 

derivadas de CPT e SPT. A curva CRR-KD proposta deve ser usada da mesma maneira que outros 

métodos baseados no procedimento de Seed & Idriss (1971):  

 Introduzir KD na Figura 2.30 para avaliar CRR. 

 Comparar CRR com a ação cíclica CSR gerada pelo sismo.  

Esta curva CRR-KD aplica-se a uma magnitude sísmica de M = 7,5, como as curvas CRR para CPT e 

SPT a partir das quais foi derivada. Para magnitudes diferentes de 7.5, devem ser aplicados factores de 

escala de magnitude (por exemplo, Youd & Idriss 2001, Idriss & Boulanger 2004). Além disso, a curva 

CRR-KD proposta aplica-se adequadamente a "areias limpas" (percentagem de finos FC= 5%), como as 

suas curvas CRR-CPT e CRR-SPT. 

 

2.6.4. AVALIAÇÃO DA SUSCETIBILIDADE À LIQUEFAÇÃO ATRAVÉS DE ONDAS SÍSMICAS 

Como alternativa promissora aos métodos anteriores, Andrus e Stokoe (1997, 2000) propuseram um 

critério de resistência à liquefação baseado na medição in situ da velocidade das ondas de corte, Vs. 

As velocidades das ondas sísmicas estão associadas a pequenas deformações, mas a geração de excessos 

de pressão neutra, que reduzem as tensões efetivas levando o solo a liquefazer, estão associados a 

deformações médias e altas. Assim, este método cria limitações que prejudica uma caracterização 

correta do solo e não deteta camadas de solo finas, associadas a Vs baixos (Youd et al., 2001). Contudo, 

esta medição tem vantagens em relação aos métodos anteriormente mencionados. Contrariamente à 

medição do valor de Vs o número de pancadas do SPT nem sempre cumpre as normas em termos 

energéticos, o que dificulta a sua representatividade, e é concebível em todo o tipo de solos, ao contrario 

do ensaio SPT e CPT. O VS   pode ser obtido, in situ, através de ensaios como o cross hole, down hole, 

SCPT, SDMT entre outros. 

O estado de tensão do solo é um fator muito influente na velocidade de propagação das ondas S. Assim, 

segundo Youd et al. (2001), (depois de Sykora, 1987; Kayen et al., 1992 e Robertson et al., 1992), a 

determinação da velocidade das ondas de corte normalizada deve ter em conta a polarização da onda de 

propagação ao longo das direções das tensões principais. Assim, a velocidade da onda de corte depende 

da tensão principal e da direção da onda propagada.  
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Em que: 

 VS1 é a velocidade das ondas de corte normalizada; 

 VS é a velocidade das ondas de corte; 

 Pa é a pressão atmosférica (100 kPa); 

 ’v0 é a tensão efetiva vertical de repouso. 

Segundo Belloti et al. (1996), o valor de Vs pode ser expresso com a seguinte sequência: 

  

  nmeFAG ')('max   (2.28) 

 

Com 

 
2

max SVG   (2.29) 

 

Sendo que 

      25.0

0

25.0
3/')21)('')(' vmS KeFAeFAV    (2.30)  

 

Onde: 

 A’ é uma constante do material; 

 n é uma constante que varia com o tipo de solo e com o nível de deformação do corte; 

 K0 é coeficiente de impulso em repouso do solo. 

 F(e) = e-1,3 (adotado de Jamiolkowski et al., 1991 e Lo Presti, 1995). 

Na Figura 2.31 estão representadas curvas propostas por diversos autores que relacionam o valor de 

resistência do solo CRR com a velocidade das ondas, Vs1. A curva que mais se adequa a este trabalho é 

a proposta por Andrus e Stokoe (1997), por ter sido realizada em solos não cimentados e com FC≤5%. 

Os resultados foram obtidos a partir de 20 sismos diferentes e mais de 50 locais de medição e a sua 

análise deu origem à seguinte expressão: 
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Em que: 

 VS1
* - é o limite superior de VS1 para a ocorrência de liquefação; 

 a e b – são parâmetros de ajuste à curva. 

 

Mais tarde Andrus e Stokoe (2000) reajustaram a curva baseando-se em novos resultados, passando a 

ser analisados 26 sismos em mais de 70 locais de medição. Variaram o parâmetro a e b, de forma a 

localizar o maior número de pontos em que se verificou o fenómeno de liquefação, sendo obtidos os 

valores finais de 0,022 e 2,8 respetivamente (Youd et al., 2000).  A relação entre VS1 e CRR ou CSR, 

apresentada na Figura 2.31, está associada a sismos de magnitude 7,5, em terrenos Holocénicos e com 

diferentes percentagens de finos.  

 

Figura 2.31 – Relação entre VS1 e CRR ou CSR (Andrus e Stokoe, 2000) 

 

2.6.5. ÁBACO DE LIQUEFAÇÃO COM BASE NO PARÂMETRO DE ESTADO: EXTENSÃO DA METODOLOGIA DE 

BERKELEY  

Como foi mencionado anteriormente, o valor da penetração normalizada, Q (Robertson, 2004), e os 

resultados normalizados dos ensaios SPT, (N1)60, são função do parâmetro de estado do terreno, ψ. Por 

isso, é possível correlacionar a Razão da Acção Cíclica, CSR, com este parâmetro. Na Figura 2.32  
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apresenta-se o ábaco correspondente a esta relação, para sismos com uma magnitude de 7,5, 

caracterizados por 15 ciclos de carga.  

 

Figura 2.32 – Relação entre Ψ e CSR ou CRR (Jefferies e Been, 2006). 

De acordo com o ábaco acima apresentado, a transição entre a ocorrência de liquefacção (lado esquerdo) 

e a não ocorrência de liquefacção (lado direito) é a função do parâmetro de estado do material, associada 

à seguinte expressão (Jefferies e Been, 2006): 

 

 
  beaCRR  (2.32) 

    

 

onde a e b são parâmetros em função das propriedades do solo, estudados por Stark e Olson (1995) e 

Suzuki et al. (1995) que, no caso de areias limpas, correspondem a 0,3 e 11, respetivamente.  

 

2.6.6. ENSAIOS LABORATORIAIS PARA A AVALIAÇÃO DA SUSCETIBILIDADE À LIQUEFAÇÃO 

A caracterização correta da ação sísmica é expressa através de ensaios laboratoriais em amostras 

reproduzindo o sismo real. Contudo, os resultados da resistência à liquefação obtidos nestes ensaios 

admitem que o corte cíclico é uma aproximação por ser efetuado com uma amplitude exata e constante, 

não correspondendo à ação sísmica verdadeira, com caraterísticas transitórias e irregulares.  

A amplitude a ser utilizada nestes ensaios está presente na regulamentação europeia, Eurocódigo 8 

(2002), e é determinada pela razão de tensões cíclicas, Cyclic Stress Ratio (CSR), proposta por Seed e 

Idriss (1971) admitindo o corte cíclico efetuado com amplitude constante. Seed e Idriss (1971) 

propuseram um método simplificado com base na aceleração máxima na superfície do terreno que 

permite definir o CSRin situ . 

As curvas de carga cíclica são normalizadas pela pressão efetiva inicial de modo a determinar a razão 

das tensões cíclicas (CSR). O CSR varia consoante o tipo de ensaio. Portanto, para o ensaio de corte 
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simples, o seu valor é determinado pela razão entre a tensão de corte cíclica, av, e a tensão efetiva 

vertical de repouso, ’v0, enquanto no ensaio triaxial cíclico é calculado pela razão entre a metade da 

tensão de desvio cíclica, ’d/2, constante durante toda a ação vertical, e a tensão efetiva média de 

confinamento, ’m. Como os ensaios anteriormente mencionados diferem, tanto nas cargas aplicadas 

como nas respetivas razões de tensões cíclicas, é necessário utilizar a relação expressa abaixo para os 

ensaios de caracterização da suscetibilidade à liquefação (Kramer, 1996). 

 

 txrss CSRcCSR   (2.33) 

    

Em que: 

 ssCSR é a resistência à liquefação no ensaio de corte cíclico simples; 

 txCSR é a resistência à liquefação no ensaio de corte triaxial cíclico; 

 rc é um fator corretivo que depende do coeficiente de impulso em repouso. 

 

No Quadro 2.3 apresentam-se as expressões propostas por diferentes autores, que permitem definir o 

fator corretivo rc : 

Quadro 2.3 - Valores do fator corretivo, cr. 

Referência Equação 
cr 

K0=0,5 K0=1 

Finn et al. (1971) cr=(1+K0)/2 0,75 1,00 

Seed e Peacock (1971) cr=(1+2K0)/3 0,67 1,00 

Castro (1975) cr=(1+K0)/3√3 0,77 1,15 

 

Ao contrário dos ensaios acima mencionados, a verdadeira ação sísmica provoca tensões de corte em 

diferentes direções simultaneamente. Assim sendo, Pyke et al. (1975) concluiu que a pressão neutra 

aumenta mais rapidamente em circunstâncias de vibrações multidirecionais. Consequentemente, Seed 

et al. (1975) sugeriu que o CSR necessário para produzir liquefação em campo seria 10% inferior ao 

necessário nos ensaios de corte cíclicos unidirecionais (Kramer, 1996). A expressão seguinte determina 

o CSR necessário para que haja liquefação em campo. 

 

 sstxrinsitu CSRCSRcCSR  9,09,0  (2.34)  

 

O CSR determinado na expressão anterior tem aplicabilidade in situ, sendo que, para uma aplicabilidade 

nos ensaios triaxiais cíclicos não drenados, é necessário recorrer à expressão a seguir: 

 

 

m

d

m

d
txCSR

'2' 






  (2.35) 
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Em que: 

 CSRtx  é a razão de tensões cíclicas para ensaios triaxiais cíclicos; 

 d  é a tensão de corte num ciclo; 

 ’m  é a tensão efetiva média de confinamento; 

 d  é a tensão de desvio cíclica correspondente à gama de tensão vertical cíclica em ensaios 

convencionais, onde só há tensão vertical ou axial. 

A amplitude de carga pode ser calculada através da expressão abaixo, depois de conhecida a área do 

provete a ensaiar (A) e a tensão efetiva de desvio (’d). 

 

 AF d '  (2.36) 

    

A amplitude a aplicar à amostra do ensaio triaxial depende não só das condições de consolidação e da 

profundidade de colheita da amostra como também da aceleração do solo. Como já foi descrito na 

expressão anteriormente, o valor de é o coeficiente da aceleração máxima do solo, amax, e da aceleração 

gravítica, g. A partir do Eurocódigo 8 é possível estimar o valor da aceleração máxima do solo de cada 

região, tendo em conta as seguintes equações e os seguintes parâmetros: 

 

 1 grg aa
 

 
Saa g max  (2.37) 

 
1ga

 

Em que  

 agré o valor da aceleração do terreno para uma dada região; 

 ag é o valor da aceleração do terreno; 

  é o coeficiente de importância; 

 

 INFLUÊNCIA DA ESCALA DE MAGNITUDE DE UM SISMO  

O fator de escala da magnitude (MSF ou KM) é usado para ajustar o CSR e/ou CRR para valores de CSR 

e CRR associados a um sismo com magnitude 7,5, como foi mencionado anteriormente. Isto deve-se ao 

facto de o valor de CRR depender do número de ciclos de carregamento que correlaciona com o valor 

da magnitude M. A equação seguinte expressa a definição básica de MSF. 

5.7


M

M
M

CRR

CRR
KMSF      (2.38) 

 

No Quadro 2.4 estão representados vários fatores corretivos da magnitude, KM, associados a um número 

de ciclos de tensão equivalente, valor estimado, e a uma magnitude equivalente a esse fator. 

 

g

amáx
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Quadro 2.4 - Número de ciclos equivalente (adaptado de Idriss, 1999). 

Escala de Richter para magnitude 

sísmica 

Nº de ciclos de tensão 

equivalentes (estimado) 
KM 

8,5 30-32 0,8 

7,5 15 1 

6,75 8 1,2 

6 5-6 1,5 

≤5,25 2-3 1,8 

 

Apesar do fator MSF ser arbitrado, a tensão equivalente é a tensão de referência e foi definida, por 65% 

da tensão máxima de corte por Seed e Idriss (1982). Assim, o número de ciclos muda com a magnitude 

sísmica que é tomada em conta reduzindo a resistência do solo para sismos de maior magnitude ou 

aumentando a resistência do solo para sismos de menor magnitude. O número de ciclos para a ocorrência 

do fenómeno de liquefação, N, deve ser expressa em função da magnitude (Figura 2.33).  

 

Figura 2.33 – Número de ciclos uniformes equivalentes em função da magnitude sísmica (Idriss e Boulanger, 
2004, 2008). 

 

Idriss (1999), de modo a obter valores de MSF para diferentes magnitudes, criou uma relação entre MSF 

e a magnitude, M, através da Figura 2.34 apresentada de seguida. 
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Figura 2.34 – Valores do fator de escala de magnitude propostos por vários autores (Idriss e Boulanger, 2004, 
2008). 
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3  
PROGRAMA EXPERIMENTAL 

3.1.  ENSAIOS IN SITU 

No presente estudo acompanharam-se e, posteriormente, analisaram-se os ensaios de campo realizados 

em campos experimentais no contexto do projeto LIQUEFACT. Neste sub-capítulo serão apresentados 

sómente os ensaios de campo analisados neste estudo. 

3.1.1. SPT E AMOSTRADOR MAZIER 

Os ensaios SPT foram realizados pela empresa TEIXEIRA DUARTE S.A, e permitiram a recolha de 

amostras remexidas de solo, para caracterização física laboratorial e que podem ainda ser reconstituídas 

e ensaiadas em laboratório. Em furos contíguos, foi feita a amostragem com recurso ao amostrador 

Mazier, o qual permitiu a obtenção de amostras de boa qualidade para ensaios de laboratório em provetes 

intactos e reconstituídos. Na Figura 3.1 é visível a preparação para a realização do ensaio SPT.  

 

  

Figura 3.1 – Equipamento usado para a realização dos ensaios SPT, pela empresa Teixeira Duarte S.A. 

A recolha de amostras através do amostrador Mazier tem várias fases, todas elas importantes para que a 

amostra seja ensaiada em laboratório o mais intacta possível. Posteriormente neste trabalho falar-se-á 
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da fase de colocação da amostra na câmara cíclica, apresentando, a seguir, a descrição da fase de campo 

e de transporte das amostras. 

O amostrador Mazier é um amostrador de boa qualidade, aliando a boa preservação das condições in 

situ do solo em estudo com a facilidade de “cravação/intrusão”. A cravação é executada por rotação, 

sem injeção de água e é versátil na adaptação ao tipo de solo.   

O amostrador é constituído por um tubo triplo rotativo e a amostra é recolhida dentro de um liner em 

polietileno cujo diâmetro, neste trabalho, é de 86 mm. O comprimento do tubo tem, por norma, 1000 

mm (Figura 3.2a e b). Nos trabalhos realizados neste campo experimental, em algumas profundidades, 

os tubos PVC não foram preenchidos na totalidade, devido ao tipo de solo e condições do mesmo.  

Após a cravação, o tubo é retirado do amostrador e colocada a tampa em ambas das extremidades, 

selando-se com parafina para preservação do teor em água (Figura 3.2c). 

 

   

a) b) c) 
Figura 3.2 – Amostragem com o amostrador Mazier: a) durante a amostragem no campo; b) pormenor do interior 

do amostrador; c) tubo PVC com solo recolhido já no laboratório. 

 

No que diz respeito ao transporte, o local de recolha do solo é distante do laboratório onde as amostras 

foram, posteriormente, ensaiadas. Assim sendo, foram feitas caixas de madeira apropriadas para que o 

transporte destas amostras fosse seguro, vertical e com o mínimo de vibrações no solo. Só deste modo 

se conseguiria minimizar a perturbação durante o transporte, mantendo tanto quanto possível as 

condições in situ.  

 

3.1.2. CPTU 

Os ensaios CPTu foram realizados pela equipa do Instituto Politécnico da Guarda, liderada pelo Prof. 

Carlos Rodrigues. No campo experimental foram executados 8 CPTu, dois deles nos locais SI1 e SI7. 

O equipamento é ligado a um sistema de aquisição e armazenamento de dados automático contendo um 

software que permite a visualização imediata dos gráficos de cada parâmetro ao longo da profundidade 

perfurada pelo piezocone. O sistema de ancoragem tem 1,5 m de comprimento e é composto por dois 
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êmbolos hidráulicos com capacidade de exercer pressão no valor de 200 kN a perfurar e 300 kN a 

desancorar. O equipamento está visível na Figura 3.3. 

As medições adquiridas pelo sistema são a força necessária para a penetração da ponta do cone a uma 

velocidade constante (2±0,5cm/s), a força axial gerada pelo atrito lateral do piezocone, profundidade e 

desvio da ponta do cone ao longo da profundidade. Este sistema, com a aquisição dos dados anteriores, 

permite o cálculo dos parâmetros típicos do CPTu: qc, fs, Rf e u2. 

 

  

Figura 3.3 – Equipamento usado para a realização dos ensaios CPTu. 

Os ensaios foram realizados de acordo com o ISO 22476-1.11 e com os procedimentos normativos 

propostos pelo relatório do ISSMFE Tecnical Committee on Penetration Test of soils- TC16. 

A saturação do piezocone com glicerina líquida é composta por duas fases. A primeira fase corresponde 

à saturação dos filtros de pressão neutra são saturados num vaso de pressão no laboratório através de 

um sistema de vácuo durante pelo menos 10 horas. A segunda fase é no campo, mudando o filtro de 

pressão neutra para executar um novo CPTu. A ponta é alterada submersa em glicerina líquida (Figura 

3.4). 
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Figura 3.4 – Ponta do piezocone na fase de saturação em campo. 

3.1.3. SDMT 

Neste campo experimental, foram realizados 4 ensaios SDMT, de acordo com o regulamento presente 

no Eurocódigo 7 – Parte 3 e ISO/TS 22476-11 Geotechnical Investigation and testing – Field Testing – 

Part 11: Flat Dilatometer Test. O dilatómetro sísmico é a combinação de um dilatómetro tradicional 

DMT, apresentado por Marchetti (1980) com o módulo sísmico implementado sobre a lâmina de aço. 

O módulo sísmico é uma barra instrumentada conectada entre a lâmina DMT e as hastes, equipada com 

dois recetores sísmicos (geofones) espaçados de 0,50 m, que permitem a medição da velocidade da onda 

de corte, VS. A Figura 3.5 apresenta o esquema do equipamento. 

 

  

a) b) 

Figura 3.5 – a) equipamento SDMT; b) Esquema do ensaio SDMT. 

O ensaio DMT tradicional consiste na penetração estática de uma lâmina de aço no solo com uma 

velocidade de 2,0±0,5 cm/s, parando a cada 20 cm para expandir a membrana de aço. Durante a expansão 

da membrana, são lidos três parâmetros. O parâmetro A é a pressão correspondente a um deslocamento 
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de 0,05 mm, o parâmetro B corresponde à pressão necessária para um deslocamento de 1,10 mm e o 

parâmetro C é a pressão interna durante a despressurização lida na posição da letura do parâmetro A. 

Os índices obtidos com este ensaio são o índice do material (ID), o módulo dilatométrico (ED) e o 

coeficiente de tensão horizontal (KD). Para a geração de ondas de corte, foi utilizado um martelo de 10 

kg atingindo horizontalmente uma barra de madeira. A barra tem um comprimento de 1,50 m e é afastada 

1,50 m do dilatómetro sísmico. A fonte foi orientada com o seu eixo longitudinal paralelo ao eixo dos 

recetores, de modo que a sensibilidade à onda de corte gerada seja a melhor.  

Os ensaios foram conduzidos com a execução tradicional do DMT, com medições a cada 20 cm de 

profundidade enquanto a avaliação do VS foi realizada a cada 50 cm. Com base nos índices calculados, 

obtêm-se os principais parâmetros geotécnicos.  

 

3.1.4. CROSS-HOLE 

O ensaio sísmico Cross-hole é realizado entre dois furos, num deles são geradas ondas sísmicas e no 

outro são adquiridas as ondas de resposta do solo. A fonte e o recetor são posicionados ao longo dos 

furos à mesma profundidade, de modo a gerar e adquirir o perfil das velocidades de corte com a 

profundidade. Para adquirir os sinais gerados e recebidos é usado um osciloscópio. O recetor tem três 

geofones orientados em eixos ortogonais que registam a chegada das ondas sísmicas. A velocidade das 

ondas é calculada dividindo a distância entre os geofones e o tempo de chegada da onda. A distância 

entre os furos era de 5 metros, de modo a minimizar os efeitos de refração da onda no solo. Foram 

executados ensaios Cross-hole no local SI1, no furo onde foi feito o ensaio SPT e no furo onde foi 

realizada a amostragem Mazier (S1.1 e S1.2). A fonte utilizada foi um gerador de impulso IPG5000 e o 

sparker SH-66 da Geotomographie. Como foi dito anteriormente, a aquisição foi feita por um sistema 

triaxial de geofones de 14 Hz, BGK3, da Geotomographie, conectado a um sismógrafo RAS-24 da 

Seistronix e a um computador portátil Panasonic Toughbook CF-29 (Figura 3.6). 

 

 

Figura 3.6 – Equipamentos usados no ensaio Cross-Hole. 

 

 



Suscetibilidade à Liquefação de Solos Arenosos Portugueses: Caracterização In Situ e em Laboratório 
 

44 

 

3.2.  EQUIPAMENTO LABORATORIAL 

Os equipamentos usados para desenvolver os ensaios laboratoriais no contexto deste trabalho fazem 

parte do laboratório de Geotecnia da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (LabGeo-

FEUP). O LabGeo foi criado em 1990 e, desde aí foi desenvolvendo trabalhos na área de prospeção, 

obras de terra, ensaios de campo e de laboratório, como o presente trabalho.  

3.2.1. CÂMARA TRIAXIAL 

O ensaio triaxial é, talvez, o ensaio de laboratório mais usado para estudar o comportamento geotécnico 

dos solos, porque simula as condições naturais dos maciços antes do carregamento como o estado de 

tensão total e efetivo, pressão neutra e estado de deformação do solo (Matos Fernandes, 2006). Este é o 

ensaio mais completo pela adequada caracterização da resistência de corte dos solos e pela sua 

versatilidade na aplicação de cargas, estáticas ou cíclicas. Na Figura 3.7 está representado o esquema da 

câmara triaxial. 

 

 

Figura 3.7 – Câmara triaxial (Head, 1986, adaptado por Matos Fernandes, 2006) 

 

A amostra, de forma cilíndrica, é colocada num pedestal instalado na base da câmara e, através dos o-

rings (2 no topo e 2 na base), revestida por uma membrana de borracha, impermeável que garante a 

estanquidade entre o interior e o exterior da amostra. No caso de algumas câmaras, as pedras porosas 

estão incorporadas na placa da base e do topo e transdutores piezocerâmicos, também conhecidos como 

bender/extender elements.  

Na base da câmara existem canais que fazem conexão entre o exterior e o interior da câmara para efetuar 

um controlo de tensões e a drenagem da câmara. Na Figura 3.7 está representada a válvula c para a cell 

pressure (CP) que é a responsável pela pressão exterior aplicada na amostra através da água que 

preenche a câmara. As contrapressões (BP- back pressure) estão representadas na válvula b. Estas 
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pressões são conseguidas através de compressores ou equipamentos de ação pneumática ou hidráulica 

como o GDS, dos quais se falará posteriormente. 

Por fim, na placa de topo está um êmbolo centrado com o sistema acima referido, que permite um 

carregamento vertical da amostra. Para controlar e medir de forma precisa a carga aplicada existe uma 

célula de carga instalada no interior da placa de topo, fixa ao pistão. 

Tanto a dimensão da câmara e dos limites de pressão a aplicar podem variar consoante o tipo e o tamanho 

da amostra a ensaiar. 

Neste trabalho foram ensaiadas amostras com diâmetro igual a 50 mm, 70 mm e 85 mm e cada uma 

delas com uma célula de pressão, placa de topo e placa de base adaptadas às necessidades de cada um 

dos ensaios. 

 

3.2.2. PRENSA CÍCLICA 

A prensa cíclica é necessária para ensaios onde queiramos efetuar ciclos de carga e descarga axial em 

movimento sinusoidal. Esta prensa utiliza câmaras triaxiais convencionais como a descrita 

anteriormente (Figura 3.8). 

Este equipamento, para realizar ensaios de carga e descarga, necessita de motor e uma bomba hidráulica 

com pressão máxima de 250 bar que permite uma carga de 10 kN para ensaios cíclicos, uma unidade 

hidráulica e um servo atuador que permite frequências de carregamento entre 0,001 Hz e 2 Hz. Para que 

a curva de carregamento seja o mais próxima possível da curva sinusoidal real, o êmbolo é fixo ao 

atuador. 

O valor dos transdutores de pressão, deslocamento e força da célula de carga são adquiridos através de 

um computador, onde se dispõe de um programa, especificamente desenvolvido para o efeito, que 

permite controlar e registar a trajetória seguida no ensaio, podendo ser por deslocamento controlado ou 

tensão controlada. 

 

Figura 3.8 - Prensa cíclica do LabGeo-FEUP. 
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Não só a prensa cíclica, mas também a câmara Bishop-Wesley foram usadas para ensaiar provetes de 

50 mm de diâmetro (Figura 3.9). Com o programa TRIAX, a deformação axial é aplicada 

hidraulicamente através da variação da pressão da câmara inferior, controlando as pressões na célula, a 

contrapressão e pressão no interior do provete. 

 

 

Figura 3.9 – Câmara Bishop-Wesley (Stress Path) do LabGeo-FEUP. 

O equipamento acima descrito permite realizar com facilidade os processos de carregamento cíclicos de 

20 ciclos/hora (5,6E-3 Hz), ao introduzir a operação no programa TRIAX, tendo algumas limitações do 

programa e dos motores de passo. 

3.2.3. CONTROLADORES DE PRESSÃO E VOLUME DE ÁGUA 

Para introduzir a pressão desejada no interior e exterior da câmara cíclica nas várias fases do ensaio 

utilizam-se equipamentos da marca GDS Instruments ®. Este aparelho é um controlador de pressão e 

volume de água e o seu funcionamento baseia-se na movimentação de um pistão no interior de um tubo 

que, criando sucção, leva ao enchimento do próprio tubo, ou, criando pressão leva a expulsão do fluído 

do tubo. O controlo direto da pressão do fluído é possível fazer-se pois a pressão com que o fluído é 

expelido depende da força aplicada pelo pistão. Existe uma interface visual no equipamento para 

controlar a pressão a aplicar em tempo real, ou, através da ligação a um sensor de pressão que está ligado 

a um computador.  

Este equipamento foi utilizado para as amostras ensaiadas na câmara cíclica, com uma resolução de 0,1 

kPa. 
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Figura 3.10 – Controlador de pressão GDS Instruments® 

 

3.3.  INSTRUMENTAÇÃO UTILIZADA 

3.3.1 INSTRUMENTAÇÃO DE MEDIÇÃO DE DESLOCAMENTOS EXTERNOS, LVDT  

Os LVDT (Figura 3.11), Linear Variable Diferential Transformers, são medidores de deslocamento 

linear constituídos por três bobines de um núcleo ferromagnético cilíndrico que se move de acordo com 

o objeto cujo deslocamento se deseja medir. As medições feitas por estes aparelhos são de grande 

exatidão.  

 

Um destes instrumentos é o LVDT da Figura 3.11, que tem uma amplitude de 50 mm e foi usado em 

todos os ensaios triaxiais cíclicos, entre o topo da câmara triaxial e o pistão de carga, ou, entre a base da 

câmara triaxial e o êmbolo desta.  

 

 
Figura 3.11 – LVDT aplicado entre a base da câmara triaxial e o êmbolo desta 
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3.3.2 TRANSDUTORES PIEZOELÉTRICOS (BENDER/EXTENDER ELEMENTS) 

Os bender/extender elements são elementos laboratoriais muito comuns na determinação da velocidade 

de propagação de ondas sísmicas. Sendo versáteis e acessíveis, estes elementos permitem o estudo da 

dependência das propriedades elásticas das componentes e direções das tensões principais, e a avaliação 

da qualidade de amostragem em solos pela análise comparativa das velocidades das ondas S in situ e em 

laboratório e entre ensaios laboratoriais. 

 

 

Figura 3.12 -  Esquema de um elemento piezocerâmico duplo em repouso e sob tensão (Dyvik e Madshus, 1985, 
adaptado por Ferreira, 2003). 

Os bender elements, ou transdutores de flexão, são transdutores compostos por duas placas 

piezocerâmicas finas ligadas a uma lâmina metálica central e aos elétrodos nas faces exteriores. Estes 

são utilizados para a geração da onda de corte S originada por um movimento de flexão que resulta da 

expansão de uma das placas aquando da contração da outra. Figura 3.13 representa o movimento de 

flexão que origina um impulso sinusoidal de propagação de ondas de corte. 

 

Figura 3.13- Esquema de funcionamento de um bender element (Ferreira, 2003). 
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Quanto à onda de corte P, são usados extender elements, ou transdutores de tensão que, à semelhança 

dos bender elements, são constituídos por duas placas piezocerâmicas com alterações na ligação das 

placas relativamente à direção de polarização. Deformam-se em extensão-compressão, conforme mostra 

a Figura 3.14 originando ondas de corte P.  

 

Figura 3.14 – Esquema de funcionamento de um extender element (Ferreira, 2003). 

 

 

Os transdutores piezoelétricos utilizados neste trabalho são transdutores híbridos, isto é, são usados para 

a geração de ondas dos dois tipos (P e S), sendo designados de bender/extender element. Este sistema 

foi desenvolvido por uma equipa liderada pelo Dr. David Nash na decorrência de uma investigação na 

Universidade de Bristol e, os sistemas de aquisição e gestão de resultados foram desenvolvidos no 

LabGeo-FEUP (Viana da Fonseca et al., 2008, Ferreira, 2008). 

Como gerador de ondas sísmicas foi utilizado o gerador de funções Thurlby Thandar Instruments TTI 

TG 1010® permitindo criar diversos tipos de sinal (sinusoidal, quadrado, rampa) de 0 a 10 MHz. Neste 

estudo foram utilizados sinais de onda sinusoidais com frequências de 2, 4, 6, 8, 10, 25, 30, 50, 75 e 100 

kHz.  

O amplificador de sinal foi construído pela Universidade de Western Austrália (UWA) em Perth, com 

a colaboração do Laboratório de Geotecnia da FEUP. Neste equipamento é possível gerir qual canal a 

usar para cada par de transdutores piezoelétricos.  

Para que a leitura do tempo entre os sinais emitidos e recebidos seja imediata utilizou-se um osciloscópio 

Tektronix TDS220® , conectado a um computador com o software WaveStar® permitindo a aquisição 

dos dados provenientes do osciloscópio (Figura 3.16). Na Figura 3.15 estão presentes os equipamentos 

mencionados anteriormente. 
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Figura 3.15 – Equipamento utilizado para a leitura das ondas sísmicas em laboratório. 

 

  
a) b) 

Figura 3.16 - Software WaveStar® para a leitura de a) tempo de propagação da onda S, ts e b) tempo de 
propagação da onda P, tP, no final da fase de saturação do ensaio S1_M11_R1_CSP6. 

Através do registo dos tempos de propagação das ondas P e S é possível determinar a velocidade das 

respetivas ondas através da seguinte equação: 
 

t

d
V SP


,  (3.1) 

 

Onde d representa a altura útil do provete (altura do provete subtraída da altura dos bender/extender 

elements) e o ∆t o intervalo de tempo entre o início da onda de transmissão e a primeira chegada da onda 

de resposta. 
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3.4. ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO DO MATERIAL 

3.4.1. ANÁLISE GRANULOMÉTRICA 

Foi necessária a realização de várias análises granulométricas nos solos cuja curva granulométrica era 

desconhecida, ou seja, nos solos dos campos experimentais do Montijo e da Lezíria Grande. No campo 

experimental do Montijo, onde os ensaios foram, sómente, SPT, estas análises foram feitas com as 

amostras retiradas pelo ensaio SPT. Já no campo experimental da Lezíria-Grande, para além do SPT, 

foi realizado um método de amostragem Mazier. Para este caso, o solo utilizado para a análise foi o 

retirado do tubo de amostragem Mazier a ensaiar na câmara triaxial, de modo a ser mais coerente para 

a interpretação conjunta dos dois tipos de ensaios. 

O procedimento da análise passa pela colocação dos peneiros, de acordo com a ordem crescente, na 

mesa vibratória durante 20 minutos. Após este tempo, realiza-se uma peneiração manual, de acordo com 

especificação do LNEC (E 196-1966). 

O material retido em cada peneiro, representa a fração de material com dimensão superior à malha do 

mesmo. Este material é então pesado para se determinar que percentagem representa do peso total da 

amostra. 

 

3.4.2. DENSIDADE DAS PARTÍCULAS SÓLIDAS 

Para o cálculo da densidade das partículas sólidas (Gs) e, consequentemente o peso volúmico das 

partículas sólidas (s), foi usado o método por via húmida. Este método consiste numa análise realizada 

em amostras húmidas com a seguinte metodologia: 

 Cálculo do peso do picnómetro com a água destilada até uma determinada medida de 

referência (m1); 

 Introdução da amostra interior do picnómetro, calculando o novo peso (m2); 

 Colocação do recipiente na estufa e determinação do peso da amostra seca (m3). 

Depois das anteriores etapas estarem concluídas prossegue-se com o calculo do peso volúmico e da 

densidade pretendidos através das seguintes expressões: 

 

 81,9
)( 231

2

mmm

m
ks


                                               (3.2) 

81,9

s

sG


                                                                   (3.3) 

Em que k corresponde à razão entre as densidades da água à temperatura do ensaio e a 20º. 

Este ensaio foi realizado apenas nos solos do campo experimental da Lezíria Grande, visto ser o único 

solo a ser ensaiado sem informação do peso volúmico das partículas sólidas. Para a profundidade de 5m 

e 11m obtiveram-se os valores de 25,89 kN/m3 e 26,07 kN/m3 para o peso volúmico das partículas 

sólidas (s) e 2,639 e 2,658 para a densidade das partículas sólidas (Gs), respetivamente.  
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3.4.3. ENSAIO EDOMÉTRICO 

Os ensaios edométricos realizados neste trabalho têm como objetivo a obtenção da Linha Normalmente 

Consolidada (LNC), ou seja, a curva que relaciona a tensão efetiva média, p’ com o índice de vazios, e, 

dos solos em estudo.  

Este ensaio baseia-se na teoria de consolidação unidimensional de Terzaghi em que o solo se encontra 

saturado (submerso), confinado, com deslocamento e fluxo apenas verticais (anel rígido e impermeável). 

O edómetro contém um anel metálico onde a amostra é colocada juntamente com uma pedra porosa no 

topo e outra na base, que permitem a drenagem da amostra quando a carga lhe é aplicada (Figura 3.17). 

A amostra pode ser preparada de várias formas, no entanto, neste trabalho o ensaio edométrico foi 

realizado numa amostra reconstituída através da técnica de moist tamping (compactação ligeira em 

condições húmidas) com um teor em água de 8%. 

 

 

Figura 3.17 -  Esquema simplificado do ensaio edométrico (adaptado de Matos Fernandes, 2003). 

 

Depois de instalada a amostra, a célula é cheia de água destilada. A alavanca ligada ao êmbolo transmite 

a carga à amostra, amplificando-a 10 vezes, enquanto o deslocamento axial é medido. A medição do 

deslocamento axial é feita através de um LVDT e a tensão máxima aplicada (σv) foi de 3200 kPa (Figura 

3.17). Realizaram-se dois ensaios com diâmetros 75 mm.  

O dispositivo edométrico no LabGeo é controlado manualmente, enquanto a aquisição é feita através de 

um registrador de dados ligado a um computador com ADU® Software. 
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3.4.4. ENSAIO DE CORTE DIRETO 

O ensaio de corte direto realizou-se com o objetivo de caracterizar de forma expedita os parâmetros de 

resistência ao corte, designadamente do valor do ângulo de atrito do material retirado à profundidade de 

11 m, do campo experimental da Lezíria.  

Semelhante ao ensaio edométrico, a amostra foi preparada usando a técnica de moist tamping com um 

teor em água de 8%, de modo a obter um índice de vazios igual ao in situ, e=1,10 e e=1,33 nas 

profundidades 5 m e 11 m, respetivamente. Após a colocação do material na caixa de corte, colocou-se 

esse conjunto na caixa exterior, preenchida com água destilada de forma a manter a amostra em 

condições próximas à saturação, sujeita a uma força normal, N, aplicada na sua base superior. 

O corte da amostra é efetuado através da translação horizontal, a uma velocidade constante, da metade 

inferior da caixa de corte enquanto a superior é mantida fixa à custa de uma reação, T, cujo valor é 

medido e registado (Matos Fernandes, 2006).   

Figura 3.18 – Edómetro e caixa e anel de 75 mm. 
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Figura 3.19 -  Esquema de um aparelho de corte direto (Matos Fernandes, 2003).  

 

Foram realizados três ensaios de corte direto com diferentes tensões de consolidação: 50, 100, 200 kPa. 

Estas tensões são conseguidas recorrendo a um sistema de pesos e alavancas, sendo mantidas constantes 

as cargas aplicadas durante todo o ensaio.   

O ângulo de atrito é determinado através dos pontos que relacionam as tensões de consolidação 

definidas, σ’, com as tensões de corte tangenciais, , registadas.  

 











'
arctan´




       (3.4) 

 

A velocidade de corte utilizada foi de 0,015 mm/min. evitando assim a geração de excessos de pressão 

neutra e a excessiva reorganização das partículas. Os resultados do ensaio serão apresentados e 

discutidos no capítulo seguinte. 

 

3.4.5. PREPARAÇÃO E INSTALAÇÃO DAS AMOSTRAS 

Neste trabalho, a preparação de amostras reconstituídas realizou-se com recurso à técnica de 

compactação ligeira em condições húmidas, ou moist tamping. As amostras intactas, obtidas pela técnica 

de amostragem com o amostrador Mazier apresentada no capítulo anterior foram instaladas sem recurso 

a preparação prévia.  

A técnica de Moist Tamping é comum na preparação de solos arenosos e siltosos, o tipo de solos 

ensaiados neste trabalho . Adotou-se um teor em água, w, de 5% na Areia de Coimbra e de 8% nas areias 

siltosas da Lezíria Grande. O procedimento desta técnica de reconstituição é composto pelas seguintes 

etapas: 

1. Começa-se por traçar marcas de orientação na membrana que servem de guias para a 

introdução e compactação manual do material; 
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2. É colocado um filtro, previamente cortado com a forma dos bender/extender element, na base 

da câmara de modo a evitar a passagem de finos pela pedra porosa. Nos casos da câmara 

cíclica, esta é colocada antes da colocação da membrana; 

3. Introduzem-se 2 o-rings na membrana de modo a que esta fique presa à base da câmara e 

assim não haja entrada de água para dentro da amostra; 

4. A membrana é adaptada a um molde metálico que facilita a moldagem correta do solo. A 

adaptação é feita através da introdução de uma pressão de vácuo de 50 kPa entre o molde e a 

membrana. 

5. A quantidade de solo estima-se através do índice de vazios, altura e área da base da 

membrana. Este é colocado por 6 camadas, cada uma delas delimitada pelo traço feito na 

membrana anteriormente. 

6. Após a conclusão da moldagem, colocam-se e alinham-se os segundos bender/extender 

elements juntamente com um filtro e 2 o-rings. Para retirar o molde metálico e retirar as 

medidas da amostra é necessário que o vácuo seja transferido para a torneira da placa de topo 

(PN) com o valor de 10 kPa. Com as medidas anteriores calcula-se o índice de vazios inicial 

corrigido; 

7. Por fim é colocada a câmara que, após ser devidamente fechada, se enche de água. Para 

retirar o vácuo da torneira PN introduz-se uma pressão interna CP de 10 kPa, para que a 

tensão diferencial seja esse mesmo valor. Deste modo, o provete está pronto para se iniciar o 

ensaio. 

A técnica usando o amostrador Mazier é composta por três fases, duas delas foram já apresentadas no 

capítulo anterior Figura 3.21. A última fase consiste na introdução, na câmara de ensaio, do solo presente 

no tubo PVC guardado na sala de temperatura/humidade controlada e contém as seguintes etapas: 

 Cortar o tubo PVC verticalmente com o mínimo de vibração possível à profundidade 

pretendida a ensaiar; 

 Colocar papel de filtro e pedra porosa inferior e retirar o tubo PVC de modo a que a amostra 

se mantenha intacta. Nos casos de areia saturada foi necessário efetuar previamente o 

congelamento da amostra; 

 Colocar o papel de filtro e pedra porosa superior, colocar a membrana. Deste modo a amostra 

está pronta a ser introduzida na câmara cíclica. 
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Figura 3.21 – Preparação da amostra retirada através da técnica de amostragem Mazier. 

  

A base da câmara cíclica não contém bender/extender elements. Contudo, a velocidade das ondas S foi 

obtida através da leitura destas com bender/extender elements de bancada, ou seja, exteriores à câmara 

(Figura 3.22 e Figura 3.23). A leitura das ondas P não foi bem-sucedida pois o solo perdeu saturação 

desde a amostragem ate ao corte do tubo PVC.  

 

Figura 3.20 – Preparação da amostra por Moist Tamping. 
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Figura 3.22 – Leitura das velocidades de onda através de bender/extender elements de bancada. 

 

   

Figura 3.23 – Amplificador de sinal e benders/extender elements de bancada. 

 

3.5. ENSAIOS TRIAXIAIS  

Após a preparação e instalação, a amostra não se encontra num grau de saturação e estado de tensão 

efetiva que se pretende, ou seja, igual ao estado de tensão e saturação in situ. Deste modo, a resposta da 

amostra ao carregamento seria diferente da resposta real. Sendo assim, a amostra deve passar por quatro 

fases distintas que submeterão esta ao estado de tensão efetiva e saturação desejados. Essas fases serão 

apresentadas seguidamente. 

3.5.1. PERCOLAÇÃO 

A percolação tem como objetivo expulsar todo o ar existente entre as partículas preenchendo-os com 

água. Esta deve ser realizada no sentido ascendente aplicando pressão na base do provete com uma 
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tensão efetiva mínima de 10 kPa, para que a água percorra todo o provete e seja expulsa pelo topo. Neste 

trabalho foi feita, anteriormente, uma percolação de CO2 de modo a facilitar a percolação de água. 

Este processo acaba quando o volume de água percolado seja equivalente ao dobro do volume de vazios, 

como está representado na seguinte equação: 

 

e

Ve
Vperc




1

2
       (3.5) 

 

em que Vperc  representa o volume de água percolado, V o volume da amostra e e o índice de vazios. 

É nesta fase que se verificam os maiores assentamentos da amostra durante todos os processos. 

 

Figura 3.24 – Fase de percolação de água num ensaio realizado na Camara Stress Path. 

 

3.5.2. SATURAÇÃO 

A saturação da amostra foi feita aplicando pressões intersticiais, gradualmente crescentes, mantendo 

constante a tensão efetiva de 10 kPa. No presente trabalho, o aumento de pressões foi realizado 

progressivamente a uma taxa máxima de 30kPa por hora até um valor de pressão na célula que, em 

alguns casos foi 310kPa e, nos casos de maior dificuldade de saturação foi de 510kPa. 

O controlo dos  incrementos de pressão foi feito através de software desenvolvidos na FEUP em 

ambiente LabVIEW. A aplicação das pressões, no caso dos ensaios da câmara Stress Path, foi 

conseguida através da utilização de reguladores de ar automáticos, também desenvolvidos na FEUP, 

enquanto nos ensaios da câmara cíclica recorreu-se aos GDS. 

No fim da saturação, todas as bolhas de ar existentes na amostra e entre esta e a membrana foram 

eliminadas. A verificação da saturação foi realizada através da leitura do parâmetro de pressão neutra, 
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B, de Skempton, que representa a razão entre tensões incrementais, ou seja, entre o excesso de pressão 

neutra e o incremento de tensão total responsável pela geração do primeiro. Assim, aplicando-se um 

aumento da pressão de 30kPa na célula e mantendo a válvula de drenagem da amostra fechada, é possível 

determinar o valor do parâmetro B pela seguinte equação: 

 

3




u
B       (3.6) 

Em que, 

Δu – Excesso de pressão intersticial devido ao incremento de tensão isotrópica na célula; 

Δσ3 – Incremento de tensão isotrópica na célula. 

Deste modo, se a amostra estiver saturada, o incremento de tensão total é equilibrado pela água nos 

poros, isto é, o excesso de pressão neutra iguala o incremento de tensão isotrópica, Δu≈Δσ3. Por vezes, 

o valor do parâmetro B de Skempton não atinge a unidade por lapsos de leitura das pressões nos 

transdutores sendo que, neste trabalho, o valor mínimo considerado como aceitável para garantir a 

saturação das amostras foi de 98%.    

A verificação é complementada pelo cálculo das velocidades de ondas longitudinais, P, que permitem 

fazer a distinção entre o estado de saturação parcial e total. Se a amostra estiver saturada, o valor da 

velocidade da onda P é semelhante à velocidade de propagação do som na água, aproximadamente 1500 

m/s. 

Ishihara et al. (2001) e Yang (2002) deduziram a relação teórica entre a velocidade de propagação das 

ondas longitudinais e o parâmetro B de Skempton que se apresenta na equação a seguir:  
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em que G é o módulo de distorção do solo, B é o parâmetro de Skempton, ρ representa o peso específico 

húmido e  Kb – módulo volumétrico do esqueleto sólido do solo dado por: 
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K b                       (3.8) 

 

onde G é o módulo de distorção do solo e ν é o coeficiente de Poisson do material. 

Na Figura 3.25 estão apresentados os resultados da velocidade de propagação das ondas de corte e das 

ondas longitudinais durante a fase de saturação de ensaios triaxiais obtidos por Ishihara et al. (2001) 

numa areia de Niigata.  
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Figura 3.25 - Velocidade de propagação de ondas S e P em função do parâmetro B de Skempton (adaptado de 
Ishihara, 2001). 

Verificou-se que esta areia apresenta um coeficiente de Poisson de 0,4 e que os valores da velocidade 

de propagação das ondas longitudinais aproximaram-se de 1700 m/s para um parâmetro B próximo de 

1. Sendo assim, em solos diferentes, a velocidade da onda P pode variar acima dos 1500 m/s para um B 

próximo de 1, o que aconteceu no presente trabalho. 

Este complemento de verificação foi realizado apenas na prensa triaxial equipada com os transdutores 

piezoelétricos, a Stress Path. 

 

3.5.3. CONSOLIDAÇÃO 

Quando se chega à fase de consolidação significa o que se chegou ao fim do processo de reprodução do 

estado de tensão inicial do solo in situ. Esta fase traduz-se no aumento de pressão da célula enquanto se 

mantém constante a pressão na amostra, de forma a atingir uma tensão efetiva que represente a 

profundidade da amostra real. Todo o aumento de pressão foi realizado progressivamente de modo a 

não gerar excessos de pressão neutra na amostra.  

Neste trabalho, os ensaios da areia de Coimbra foram consolidados isotropicamente, K0=1, e os ensaios 

realizados com a areia da Lezíria Grande foram submetidos a uma consolidação anisotrópica, K0=0,5, 

segundo a seguinte equação proposta por Jaky (1948) para solos normalmente consolidados, adotando 

um ângulo de atrito típico de areias soltas (próximo de 30º): 

 

)'sin(10 K      (3.9) 
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No caso da consolidação isotrópica a tensão efetiva vertical é igual à tensão efetiva horizonta, σ’1= σ’3, 

obtendo um valor igual à unidade, do coeficiente de impulso de repouso, K0, dado pela seguinte equação: 

0

0

0
'

'

v

hK



        (3.10) 

onde σ’h0  e σ’v0 representam a tensão efetiva horizontal e vertical de repouso, respetivamente. 

Para obter uma consolidação anisotrópica parte-se da consolidação isotrópica e, posteriormente, aplica-

se uma carga através do êmbolo, uma força que traduza o incremento de tensão vertical desejado para 

que o valor de K0 desça para 0,5. A força é calculada através da seguinte equação: 

 

AF v         (3.11) 

Em que: 

F- Força a aplicar no êmbolo; 

∆σv- Variação da tensão total vertical; 

A – Área corrigida da amostra.  

 

A consolidação é realizada com as válvulas de pressão da célula e contra pressão abertas, o que permite 

ao medidor de volume a leitura da variação volumétrica que a amostra sofreu durante esta fase. Quando 

o volume da amostra se mantiver constante, chegou-se ao fim da fase de consolidação e o solo já se 

encontra nas condições in situ. 

É importante mencionar que há diferenças na consolidação anisotrópica do ensaio estático para os 

ensaios cíclicos realizados no presente trabalho. No caso do ensaio triaxial estático, o aumento da tensão 

efetiva vertical é realizado por controlo em deformação da prensa, sendo possível observar o aumento 

gradual da força no sistema de aquisição, enquanto no triaxial cíclico o aumento da tensão vertical 

efetiva é realizado por controlo em força, introduzindo no software DynaTester um incremento da força 

por unidade de tempo. 

Após descrita esta última fase, pode compreender-se que, ao ensaiar a amostra, o seu estado de tensão 

efetivo é o desejado para reproduzir as condições in situ do material, porém o seu estado de tensão total 

e neutra são mais elevados que o real. Contudo, o comportamento do solo é controlado pelas pressões 

efetivas por isso, a diferença existente para com a condição real é irrelevante para o resultado dos 

ensaios.  

 

3.5.4. CORTE 

Neste trabalho foi feito um ensaio com carregamento estático para a caracterização do solo retirado do 

local de ensaio SI1 da Lezíria Grande aos 5 m, e foram realizados 18 ensaios com carregamentos cíclicos 

no solo de Coimbra e da Lezíria Grande, dos quais se obtiveram resultados em 13 deles. 

No carregamento estático o corte é realizado em condições não drenadas, o que significa que as válvulas 

de pressão da célula e da amostra estão fechadas. Para este efeito é aplicada apenas uma carga vertical 

com o pistão fixo e a base da prensa movimentando-se de forma ascendente.  
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Esta fase é realizada com deformação controlada, neste caso foi imposto uma taxa de deslocamento de 

0,02 mm/min. Essa taxa é escolhida de forma a não criar excesso de pressão neutra demasiado rápido, 

e assim, possam ser lidos através do software de aquisição MULTIGEO em ambiente LabVIEW. 

O ensaio termina quando o valor do deslocamento atingir 30% da altura do provete, Ɛa=30%, isto se não 

ocorrer liquefação da amostra. 

O carregamento cíclico foi realizado em ambas as câmaras apresentadas neste capítulo e controlado pelo 

software usado em cada uma delas. 

No caso da areia de Coimbra, na fase de preparação da amostra foi colocada uma borracha por cima da 

amostra que, criando vácuo, fixa o topo da amostra à célula de carga (Figura 2.26). Deste modo, é 

possível ensaiar a amostra com ciclos de extensão/compressão, partindo do valor de força 0, levando a 

força a valores simétricos (ex: de 40N a -40N). 

  

a) b) 

 No solo da Lezíria Grande, submetido à consolidação anisotrópica, partiu-se do valor de força indutor 

dessa consolidação como o zero da força e aplicou-se o valor correspondente à ação desejada 

simetricamente. 

 

3.5.5. ENSAIOS LABORATORIAIS REALIZADOS 

Para selar o presente capítulo, os Quadro 3.2  e Quadro 3.2 apresentam todos os ensaios realizados neste 

trabalho, tanto de caracterização dos materiais como de avaliação da suscetibilidade à liquefação. 

Os ensaios finalizados com “inc” não são ensaios contabilizáveis, visto que houve erros ou complicações 

durante a realização dos ensaios triaxiais cíclicos como furos na membrana que envolve a amostra 

aquando da fase de saturação, descontrolo das pressões na célula e na amostra por parte do sistema 

hidráulico ou erro de cálculo da força a aplicar na amostra.  

 

Figura 3.26 -  a) Borracha usada entre a amostra e a célula de carga; b) Borracha colocada no topo da amostra 
já preparada. 
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Quadro 3.1 – Ensaios de caracterização física realizados no presente estudo. 

Ensaios 

Areia do Montijo 

Análise granulométrica do solo a (2,3+3,5) m 

Análise granulométrica do solo a (4,5+5,5) m 

Análise granulométrica do solo a 6,5 m 

Análise granulométrica do solo a (7,5+8,5) m 

Análise granulométrica do solo a 9,5 m 

Areia da Lezíria Grande 

Densidade das particulas sólidas do solo a 5 m 

Densidade das particulas sólidas do solo a 11 m 

Análise granulométrica do solo a 5 m 

Análise granulométrica do solo a 11 m 

Limites de Atterberg do solo a 5 m 

Limites de Atterberg do solo a 11 m 

 



Suscetibilidade à Liquefação de Solos Arenosos Portugueses: Caracterização In Situ e em Laboratório 
 

64 

 

Quadro 3.2 – Identificação dos ensaios de caracterização mecânica realizados no presente estudo. 

Ensaio e0 

w 

(%) 
K0 Tipo de ensaio 

Areia de Coimbra 

CTx_CIU_1 0,75 4,68 K0=1 Triaxial cíclico 

CTx_CIU_2inc 0.72  K0=1 Triaxial cíclico 

CTx_CIU_2 0,72 4,77 K0=1 Triaxial cíclico 

CTx_CIU_3 0,75 5,02 K0=1 Triaxial cíclico 

CTx_CIU_4inc 0.77  K0=1 Triaxial cíclico 

CTx_CIU_4 0,77 4,90 K0=1 Triaxial cíclico 

CTx_CIU_5 0,76 4,83 K0=1 Triaxial cíclico 

CTxsp_CIU_1inc   K0=1 Triaxial cíclico 

CTxsp_CIU_1 0,75 5 K0=1 Triaxial cíclico 

CTxsp_CIU_2 0,78 5 K0=1 Triaxial cíclico 

Areia da Lezíria Grande     

S1_M11_I0_OE1_inc 1,3 8 - Ensaio edométrico 

S1_M11_R1_OE2 1,3 8 - Ensaio edométrico 

S1_M5_R2_OE3 1,16 8 - Ensaio edométrico 

S1_M11_R1_DST1 1,34 8 σ'v=100 kPa Ensaio de corte direto 

S1_M11_R1_DST2_inc 1,34 8 σ'v=50 kP Ensaio de corte direto 

S1_M11_R1_DST3 1,34 8 σ'v=200 kPa Ensaio de corte direto 

S1_M11_R1_DST4 1,34 8 σ'v=50 kPa Ensaio de corte direto 

S1_M5_R2_STx1 1,16 8 K0=0,5 Ensaio triaxial estático 

S1_M5_I2_CTx1 1,16 - K0=0,5 Ensaio triaxial cíclico 

S1_M11_I1_CTx2 1,34 - K0=0,5 Ensaio triaxial cíclico 

S1_M5_R2_STx1_inc 0,76 8 K0=0,5 Ensaio triaxial cíclico 

S1_M5_R2_STx2 1,16 8 K0=0,5 Ensaio triaxial cíclico 

S1_M5_R2_STx3 0,76 8 K0=0,5 Ensaio triaxial cíclico 

S1_M11_R1_STx4_inc 1,34 8 K0=0,5 Ensaio triaxial cíclico 

S1_M11_R1_CTx5_inc 1,34 8 K0=0,5 Ensaio triaxial cíclico 

S1_M11_R1_STx6 1,34 8 K0=0,5 Ensaio triaxial cíclico 

* inc: ensaio incompleto     

   

O primeiro ensaio edométrico foi realizado com um solo que não correspondia exatamente à mesma 

amostra, ou seja, constatou-se que o solo não era representativo. Para finalizar, o segundo ensaio de 

corte direto remeteu para algumas dúvidas e foi necessária a sua repetição. 
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4  
PRIMEIRO CASO DE ESTUDO: 

AREIA DE COIMBRA 
4.1.  INTRODUÇÃO 

Este capítulo é dedicado ao primeiro caso de estudo desta dissertação, que aborda um aspecto que vem 

assumindo grande relevância na avaliação da suscetibilidade à liquefação, que diz respeito à influência 

das condições de carregamento cíclico em laboratório. Em particular, existe ainda alguma incerteza 

associada à reprodução em laboratório dos estados de tensão cíclicos decorrentes de uma ação sísmica 

real, quer em termos do modo como é aplicada a rotação das direções das tensões principais, quer em 

termos da frequência de carregamento. 

Com este propósito, e aproveitando a base de dados de resultados de ensaios triaxiais cíclicos já 

realizados em estudos anteriores sobre provetes reconstituídos da areia de Coimbra, considerou-se um 

conjunto de ensaios triaxiais cíclicos neste solo, conforme resumido no programa experimental, e que 

se descrevem adiante. Estes ensaios visaram a abordagem a dois pontos específicos das condições de 

carregamento: i) a inversão da direção das tensões principais; ii) a frequência do carregamento cíclico. 

 

4.2. INVERSÃO DAS TENSÕES PRINCIPAIS NUM ENSAIO TRIAXIAL CÍCLICO 

A liquefação de areias soltas saturadas tem sido um tópico muito estudado em ambiente laboratorial 

depois dos devastadores sismos de 1964 em Niigata, Japão e Alasca. Atualmente são usados ensaios 

triaxiais cíclicos, ensaios de corte direto simples e de torção para caracterizar solos.  O ensaio triaxial e 

o de corte simples são os mais comuns nessa caracterização. O ensaio de corte direto simples cíclico 

(CSST), por ter a componente de carregamento cíclico horizontal, permite obter melhores simulações 

da ação sísmica real na amostra de solo do que o ensaio triaxial cíclico (CTX), pois tem uma capacidade 

de reproduzir condições de carregamento cíclico mais aproximadas das reais (Boulanger et al. 1993). O 

mecanismo de corte direto simples permite a rotação suave e progressiva das tensões principais durante 

o carregamento cíclico, enquanto que no CTX ocorre rotação instantânea dos eixos das tensões 

principais a 90º (inversão das tensões principais).  

Com o objetivo de aproximar a ação sísmica laboratorial à sísmica real sem recorrer ao CSST, do qual 

(ainda) não se dispõe, explorou-se um tipo de ensaio triaxial cíclico onde ocorre inversão das tensões 

principais, uma opção relativamente comum em muitos trabalhos de investigação. Assim, as amostras 

foram sujeitas a uma consolidação isotrópica (K0=1) e a um carregamento cíclico de amplitudes 

simétricas. Para tal, foi colocada uma borracha no topo da amostra, que garante o acompanhamento 

desta nos deslocamentos do êmbolo permitindo, assim, a sua extensão. Quando a amostra é estendida 

ocorre uma inversão das tensões principais, sendo a tensão principal máxima, nesse caso, a tensão 

horizontal. 
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Na Figura 4.1 apresentam-se exemplos do comportamento de amostras submetidas a carregamentos 

cíclicos com e sem inversão das tensões principais. 

  

a) b) 

Figura 4.1 – Relação da tensão efetiva média-tensão de desvio para amostras onde ocorre mobilidade cíclica:   
a) com inversão das tensões principais e b) sem inversão das tensões principais. 

 

4.3. FREQUÊNCIA DE CARREGAMENTO EM ENSAIOS TRIAXIAIS CÍCLICOS NÃO DRENADOS EM 

AREIA 

Em 1986, Tatsuoka el al. e Toki et al, baseados em resultados de investigação de vários laboratórios, 

tiveram como objetivo o estudo dos efeitos de diversos fatores no carregamento cíclico de amostras de 

areia, nomeadamente a frequência de carregamento. Na Figura 4.2 apresentam-se os resultados obtidos 

do fator anteriormente mencionado, mostrando os efeitos da frequência do carregamento entre 0,5 a 1 

Hz em amostras preparadas com a técnica de pluviação seca (ou chuveiro de areia) com índices de 

compacidade de 50%. 

 

 

Figura 4.2- Efeito da frequência de carregamento (Tatsuoka et al. 1986) 

 

De acordo com a Figura 4.2, não são visíveis os efeitos da frequência de carregamento. Contudo, Mulilis 

(1975) concluiu que a frequência de carregamento influencia os resultados obtidos, observando que 

amostras carregadas com frequências de 0,0017 Hz são 12% mais resistentes que amostras carregadas a 
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1Hz, não obtendo conclusões claras. De acordo com resultados obtidos em ensaios realizados com 

frequências baixas, a frequência considerada ideal por estes autores, para um carregamento cíclico é 0,1 

Hz (Tatsuoka et al., 1986). 

 

4.4. ESTUDOS ANTERIORES SOBRE A AREIA DE COIMBRA 

A Areia de Coimbra foi usada no presente estudo para complementar o estudo feito por Soares (2014). 

É uma areia com histórico de liquefação devido aos sismos 1755 e 1909 e foi objeto de muitos estudos 

anteriores de avaliação à liquefação, nomeadamente Santos (2009), Abreu (2012), Soares (2014) e 

Teixeira (2015). Esta areia está presente nas margens do rio Mondego, em Coimbra, tendo sido 

preparada granulometricamente, passando a uma areia limpa com distribuição uniforme do tamanho das 

partículas entre 0,425 mm (ASTM Nº40) e 0,150 mm (ASTM Nº100). 

Em estudos anteriores, extraiu-se a areia de Coimbra para ser ensaiada e, por isso, foi necessária a sua 

lavagem e secagem. Tem vindo a ser uma areia muito estudada através de ensaios triaxiais monotónicos 

drenados e não drenados, ensaios triaxiais cíclicos não drenados, ensaios de corte direto simples estáticos 

e cíclicos, ensaios de cilindro oco de compressão e, através de transdutores piezoelétricos, a 

determinação da velocidade de propagação das ondas sísmicas e ensaios de torção cíclica não drenados.  

A avaliação do índice de vazios mínimo e máximo, emin e emax, Gs e a primeira curva granulométrica 

desta areia foi efetuada por Santos (2009). Existem várias análises granulométricas da areia de Coimbra 

de lotes diferentes, por isso, de entre todas elas, apresenta-se a primeira análise feita por Santos (2009), 

Abreu (2012), a de Soares (2014) e Teixeira (2015) (Figura 4.3).  

Em 2014, Soares desenvolveu um estudo pormenorizado sobre esta areia, de onde todas as 

características necessárias para a realização do presente estudo foram retiradas e adotadas. No Quadro 

4.1 seguem-se algumas dessas características.  

 

Figura 4.3 – Curvas granulométricas da areia de Coimbra segundo Santos (2009), Abreu (2012), Soares (2014) e 
Teixeira (2015). 
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Quadro 4.1 – Caracterização física da Areia de Coimbra por Soares (2014). 

Areia de 
Coimbra 

s 

(kN/m3) 



(kN/m3) 

Фcv 

(°) 

FC* 

(%) 
Cu Cc emax emin 

26,6 14,8 31,1 <1,8 2,13 1,37 0,81 0,48 

*FC - percentagem de finos. 

 

Soares (2014) realizou um grande número de ensaios triaxiais monotónicos e cíclicos, drenados e não 

drenados para diversos índices de compacidade, diversas tensões efetivas de confinamento isotrópicas 

(K0=1) e anisotrópicas (K0=0,5), respetivamente, e amostras preparadas através do método de moist 

tamping, MT, ou do método dry pluviaton (chuveiro de areia seca), PL. Neste estudo foram incluídos 

os ensaios triaxiais monotónicos realizados por Abreu (2012), analisados por Soares (2014). A Figura 

4.4 apresenta a linha dos estados críticos (LEC) obtida a partir dos resultados dos ensaios triaxiais 

monotónicos realizados por esse autor, com a seguinte expressão: 

 

85,0)'log(06,0  cscs pe       (4.1) 

 

Os parâmetros como o índice de vazios crítico, ec, o ângulo de atrito do estado crítico ou a volume 

constante, ф’cv, foram admitidos a partir dos valores retirados do quadro acima. O valor do ângulo de 

atrito obtido foi 31,1º e o valor de M é 1,25, como mostra a figura seguinte. 

 

 

Figura 4.4 – Linha dos estados críticos (LEC) obtida por Soares (2014). 
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No Quadro 4.2 estão apresentados os dados dos ensaios que vão servir como termo de comparação dos 

ensaios realizados no presente estudo. Os ensaios triaxiais cíclicos de Abreu (2012) que foram, 

posteriormente, reanalisados por Soares (2014).  Comparativamente ao presente estudo, as amostras 

foram consolidadas anisotropicamente não tendo sido possível a inversão de tensões, mas sim uma 

variação cíclica de tensões em que a tensão principal efetiva máxima continua a ser a tensão efetiva 

vertical (’1=’v). 

 

Quadro 4.2 – Características dos ensaios triaxiais cíclicos de estudos anteriores (Soares, 2014) e do presente 
estudo. 

 

 

e0 ei K0 CSR w(%)

0,68 0,68 0,5 0,2 Moist Tamping  w=5%

0,628 0,628 0,5 0,4 Moist Tamping  w=5%

0,624 0,624 0,5 0,3 Moist Tamping  w=5%

0,658 0,658 0,4 0,2 Moist Tamping  w=5%

0,601 0,601 0,5 0,6 Moist Tamping  w=5%

0,742 0,742 0,5 0,2 Moist Tamping  w=5%

0,737 0,737 0,5 0,2 Moist Tamping  w=5%

0,709 0,69 0,5 0,1 Moist Tamping  w=5%

0,756 0,726 0,5 0,1 Moist Tamping  w=5%

0,601 0,598 0,5 0,5 Moist Tamping  w=5%

0,642 0,637 0,5 0,6 Moist Tamping  w=5%

0,643 0,638 0,5 0,8 Moist Tamping  w=5%

0,639 0,632 0,5 1 Moist Tamping  w=5%

0,698 0,68 0,5 0,1 Moist Tamping  w=5%

0,701 0,679 0,5 0,1 Moist Tamping  w=5%

0,7 0,681 0,5 0 Moist Tamping  w=5%

0,682 0,672 0,5 0,2 Moist Tamping  w=5%

0,722 0,704 0,5 0,2 Moist Tamping  w=5%

0,708 0,694 0,5 0,5 Moist Tamping  w=5%

0,623 0,623 0,5 0,4 Moist Tamping  w=5%

0,6782 0,563 0,5 0,1 Moist Tamping  w=5%

0,659 0,651 0,5 0,3 Moist Tamping  w=5%

0,727 0,708 0,5 0,6 Moist Tamping  w=5%

0,63 0,63 0,5 0,7 Moist Tamping  w=5%

0,656 0,651 0,5 0,5 Moist Tamping  w=5%

0,629 0,628 0,5 0,7 Moist Tamping  w=5%

0,633 0,634 0,5 0,8 Moist Tamping  w=5%

0,671 0,662 0,5 0,6 Moist Tamping  w=5%

0,623 0,624 0,5 0,5 Moist Tamping  w=5%

0,75 0,69 1 0,102 Moist Tamping  w=5%

0,72 0,67 1 0,204 Moist Tamping  w=5%

0,75 0,68 1 0,306 Moist Tamping  w=5%

0,77 0,68 1 0,405 Moist Tamping  w=5%

0,76 0,68 1 0,357 Moist Tamping  w=5%

0,75 0,66 1 0,204 Moist Tamping  w=5%

0,78 0,61 1 0,407 Moist Tamping  w=5%

CTx_CIU_4

CTx_CIU_5

SP1_CIU

SP2_CIU

Presente estudo

CTx_CK0_PL_12

CTx_CK0_PL_13

CTx_CIU_1

CTx_CIU_2

CTx_CIU_3

CTx_CK0_PL_7

CTx_CK0_PL_8

CTx_CK0_PL_9

CTx_CK0_PL_10

CTx_CK0_PL_11

CTx_CK0_PL_2

CTx_CK0_PL_3

CTx_CK0_PL_4

CTx_CK0_PL_5

CTx_CK0_PL_6

CTx_CK0_MT_13

CTx_CK0_MT_14

CTx_CK0_MT_15

CTx_CK0_MT_16

CTx_CK0_PL_1

ID

CTx_CK0_MT_1

CTx_CK0_MT_2

CTx_CK0_MT_3

CTx_CK0_MT_4

CTx_CK0_MT_5

CTx_CK0_MT_6

CTx_CK0_MT_7

CTx_CK0_MT_8

CTx_CK0_MT_9

CTx_CK0_MT_10

CTx_CK0_MT_11

CTx_CK0_MT_12

Autor

Abreu(2012)

Soares(2014)



Suscetibilidade à Liquefação de Solos Arenosos Portugueses: Caracterização In Situ e em Laboratório 
 

70 

 

4.5. APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS E INTERPRETAÇÃO  

Como mencionado anteriormente, a areia de Coimbra é um solo bem conhecido e caracterizado por 

estudos anteriores nomeadamente Santos (2009), Abreu (2012), Soares (2014) e Teixeira (2015). No 

presente trabalho foram realizados ensaios triaxiais cíclicos, com 1 Hz (prensa cíclica) e com 5,56x10-3 

Hz (câmara “stress path”), em condições não drenadas adotando os parâmetros do Quadro 4.1 e a 

equação da LEC (4.1), associados ao estudo realizado por Soares (2014).   

No seguinte quadro estão apresentadas as características dos ensaios como teor em água, w, índices de 

vazios, e, no fim da preparação da amostra e no fim da consolidação, e0 e ec, a ação cíclica e a frequência 

de carregamento à qual foram submetidos. 

 

Quadro 4.3 – Características dos ensaios triaxiais cíclicos realizados na areia de Coimbra. 

 

Por restrições de tempo, o presente estudo incidiu apenas num nível de tensão de confinamento (50 kPa) 

e, ao contrário dos estudos anteriores, considerada apenas a consolidação isotrópica (K0=1). A ação 

desejada foi aplicada na amostra variando o valor da carga vertical por cada ensaio, como se pode 

verificar no quadro acima. É importante salientar que os ensaios “CTx” foram realizados na prensa 

cíclica (f = 1Hz) e os ensaios “CTxSP” realizaram-se na câmara “stress path” (f = 5,56x10-3Hz). 

Contrariamente à ação sísmica real, a solicitação de carga reproduzida em laboratório tem somente a 

componente vertical. Para que esta ação laboratorial seja viabilizada, as amostras foram consolidadas 

isotropicamente (K0=1) e foi colocada a borracha que fixa a célula de carga à amostra para que ela 

acompanhe o êmbolo quando a carga por ele transmitida, ou seja, a tensão de desvio for negativa. Deste 

modo, ocorre compressão (’1=’v) e extensão (’1=’h) da amostra, levando à inversão das tensões 

principais.  

Os resultados dos ensaios de extensão/compressão realizados neste estudo são apresentados em seguida 

na Figura 4.5, em termos da trajetória de tensões. Não foi usada qualquer instrumentação interna na 

realização dos ensaios presentes no quadro acima, considerando-se a deformação axial sofrida pela 

amostra a deformação registada pelo LVDT externo.  

 

 

 

Ensaio 

Preparação Fim da Consolidação Ação Cíclica 

e0 

w 

(%) 

H 

(mm) 

D 

(mm) 

σ’v0 

(kPa) 

σ’h0 

(kPa) 

ec 

 

CSR 
 f 

(Hz) 

Nº 

ciclos 

Areia de Coimbra 

CTx_CIU_1 0,75 4,68 137,31 70,73 50 50 0,69 0,102 1 - 

CTx_CIU_2 0,72 4,77 135,19 70,61 50 50 0,67 0,204 1 90 

CTx_CIU_3 0,75 5,02 138,24 70,65 50 50 0,68 0,306 1 28 

CTx_CIU_4 0,77 4,90 133,91 70,94 50 50 0,68 0,405 1 3 

CTx_CIU_5 0,76 4,83 134,82 70,64 50 50 0,68 0,357 1 8 

CTxSP_CIU_1 0,75 5 110,66 50,50 50 50 0,66 0,204 5,56E-3 69 

CTxSP_CIU_2 0,78 5 111,42 50,55 50 50 0,61 0,407 5,56E-3 17 
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a) b) 

Figura 4.5 – Relação tensão de desvio – tensão efetiva média a) das amostras que não liquefizeram em menos 
de 20 ciclos e b) das amostras que liquefizeram em menos de 20 ciclos.  

Nos ensaios CTx_CIU_2, CTx_CIU_3, CTx_CIU_4 e CTx_CIU_5 ocorreu mobilidade cíclica, 

ocorrendo liquefação cíclica em 90, 28, 3 e 8 ciclos, respetivamente. No caso do ensaio CTx_CIU_1 

ocorreu apenas mobilidade cíclica devido à ação cíclica associada não ter sido suficiente, tendo atingido 

uma deformação axial, Ɛa, quase nula.  

Como se pode ver na Figura 4.5, as tensões tendem a aproximar-se da origem sendo, a partir do momento 

de ocorrência de liquefação, praticamente paralelas à envolvente de rotura em estado de limite último 

apresentada por Soares (2014). Nos ensaios CTx_CIU_4 e CTx_CIU_5, ao contrário das outras 

amostras, o valor máximo e mínimo da tensão efetiva média, p’, parece semelhante devido à diferença 

de apenas 10 N na carga vertical. Porém, o número de ciclos originado pelo ensaio CTx_CIU_4 assinala 

a diferença da ação cíclica entre os dois ensaios com o mesmo parâmetro de estado, dando origem à 

liquefação mais cedo que no ensaio CTx_CIU_5. 

De seguida apresentam-se os resultados obtidos em termos da relação entre a tensão de desvio e 

deformação axial (Figura 4.6). De acordo com os resultados, apesar da deformação axial em todos os 

ensaios liquefeitos ter sido crescente, não atingiu Ɛa= 5%. 

  

a) b) 

Figura 4.6 - Relação tensão de desvio e deformação axial: a) das amostras que não liquefizeram em menos de 
20 ciclos e b) das amostras que liquefizeram em menos de 20 ciclos.   
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Contata-se que ocorre liquefação cíclica quando o excesso de pressão neutra provocado pela ação 

induzida anulou a tensão efetiva média. Através da Figura 4.6 conclui-se que, no carregamento cíclico, 

a evolução da deformação axial acompanha o aumento do excesso de pressão neutra, havendo um 

crescimento mais acentuado de ambos aquando da ocorrência do fenómeno de liquefação, como mostra 

a Figura 4.5 b). 

  

a) b) 

Figura 4.7 - Relação excesso de pressão neutra – deformação axial das amostras que não liquefizeram em 
menos de 20 ciclos; b) Relação excesso de pressão neutra – deformação axial das amostras que liquefizeram 

em menos de 20 ciclos. 

 

Conhecida a linha dos estados críticos, LEC, de Soares (2014) e sabendo o índice de vazios e a tensão 

efetiva de confinamento da amostra é possível proceder à representação da razão de resistência cíclica, 

como se ilustra na Figura 4.8. Os pontos que se encontram acima da linha correspondem aos ensaios 

que liquefizeram, ao contrário dos pontos abaixo da linha que correspondem aos ensaios que não 

liquefizeram, no máximo, em 15 ciclos.   

A linha da razão de resistência para a Areia de Coimbra, CRR foi adaptada de Been e Jefferies (1985), 

tendo sido alteradas as constantes associadas, de forma a que a curva representasse da melhor forma o 

comportamento da areia de Coimbra neste tipo de ensaios triaxiais cíclicos. Assim, a razão da resistência 

cíclica é dada pela expressão: 

 

)11(15,0  eCRR       (4.2) 

 



Suscetibilidade à Liquefação de Solos Arenosos Portugueses: Caracterização In Situ e em Laboratório 
 

73 

 

 

Figura 4.8 – Relação da razão da ação cíclica com o parâmetro de estado da areia de Coimbra a uma frequência 
de ciclagem de 1 Hz (prensa cíclica). 

 

Como foi referido neste capítulo, Soares (2014) e Abreu (2012) realizaram um estudo da areia de 

Coimbra em amostras consolidadas anisotropicamente com carregamentos cíclicos sem inversão de 

tensões. Na figura seguinte comparam-se os resultados do estudo de Abreu (2012) com o presente 

estudo, de modo a obter conclusões em relação aos métodos de ensaio usados.  

A linha de resistência à ação cíclica de Abreu (2012) foi obtida através dos resultados de 6 ensaios 

triaxiais cíclicos na prensa cíclica, um liquefeito e os restantes com mobilidade cíclica, e 2 ensaios 

triaxiais cíclicos liquefeitos na câmara “stress path”, adaptada de Been e Jefferies (1985) com alteração 

das constantes associadas (=0,07). Não foi realizada uma comparação deste estudo com o estudo de 

Soares (2014) devido à falta de dados disponíveis para tal. 

 

 
Figura 4.9 – Comparação da linha CRR de Abreu (2012) com a linha de CRR adaptada neste trabalho. 



Suscetibilidade à Liquefação de Solos Arenosos Portugueses: Caracterização In Situ e em Laboratório 
 

74 

 

Para completar o estudo apresenta-se, de seguida, a relação entre a razão de ação cíclica e o número de 

ciclos necessários para atingir liquefação neste estudo (Figura 4.10). Obtida a curva é possível calcular 

o valor da razão de ação cíclica para a qual, neste material, se atinge liquefação em 15 ciclos. O valor 

do CSR15 é de 0,321.  

 

Figura 4.10 – Comparação da linha CRR obtida pelo estudo de Abreu (2012) com a linha CRR obtida no 
presente estudo.  

Existe uma grande diferença entre a linha obtida por Abreu (2012) e a linha obtida neste estudo, tanto 

na análise do parâmetro de estado (Figura 4.9) como na análise do número de ciclos (Figura 4.10). 

Contudo, para a mesma ação cíclica, o valor do parâmetro de estado é menor e o número de ciclos é 

maior para o presente estudo. Assim, pode concluir-se que a ação numa amostra submetida a um ensaio 

triaxial cíclico com inversão das tensões principais é menos gravosa do que essa ação sísmica aplicada 

em ensaios triaxiais cíclicos sem inversão das tensões principais. O solo foi mais resistente no tipo de 

ensaios trabalhados neste estudo. 

De modo a estudar a influência da frequência de carregamento cíclico, o presente estudo da areia de 

Coimbra foi complementado com ensaios na câmara stress path nas mesmas condições de consolidação 

e carregamento para duas ações já ensaiadas anteriormente, para frequências da ação cíclica 

consideravelmente menores. As características dos provetes nas várias fases de ensaio estão resumidas 

no Quadro 4.3, referentes aos ensaios CTxsp_CIU_1 e CTxsp_CIU_2. 

As figuras seguintes apresentam o comportamento deste material quando carregado a uma frequência 

de 5,56x10-3 Hz. A Figura 4.11 apresenta as trajetórias de tensões obtidas e a Figura 4.12 representa a 

evolução do excesso da pressão neutra com a deformação axial em ambos os tipos de ensaio para as 

mesmas ações. 
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a) b) 

 

Figura 4.11 - Relação Tensão de desvio – Tensão efetiva média das amostras realizadas na Prensa cíclica e na 
câmara Stress Path quando: a) CSR=0,2; b) CSR=0,4. 

 

  

a) b) 

Figura 4.12 - Relação excesso de Pressão neutra – Deformação axial das amostras realizadas na Prensa cíclica 
e na câmara Stress Path quando: a) CSR=0,2; b) CSR=0,4. 

Verifica-se que, no caso dos ensaios realizados na prensa cíclica, o excesso de pressão neutra tem um 

crescimento mais suave e progressivo que os ensaios realizados na câmara stress path. Esta diferença 

na evolução dos excessos de pressão neutra poderá ser devido à baixa frequência de ciclagem da câmara 

stress path que proporciona um maior rearranjo das partículas, facilitando alguma dissipação com 

aumentos e posteriores diminuições no excesso de pressão neutra.  

Inicialmente, a ação em ensaios triaxiais cíclicos, por ser mais aproximada da ação real, era esperado 

ser uma ação mais severa.  

Quando a amostra é comprimida (Ncíclico>0) a pressão neutra (BP) tende a aumentar enquanto que na 

sua extensão a pressão neutra tende a diminuir. No entanto, em todos os ensaios verificou-se um 

acentuado decréscimo da pressão neutra, aquando da extensão da amostra, maior que o esperado. Este 

facto pode justificar a maior resistência do solo na inversão das tensões comparado com a não inversão 

de tensões principais. 
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A Figura 4.13 mostra a relação entre a razão da ação cíclica com o parâmetro de estado dos ensaios 

realizados na prensa cíclica e na câmara stress path, atendendo às diferenças entre a frequência do 

carregamento. 

 

 

Figura 4.13 - Comparação entre a razão da ação cíclica e o parâmetro de estado obtida em ensaios CTx e em 
ensaios CTx_sp. 

Atendendo novamente ao Quadro 4.3 e aos resultados apresentados na Figura 4.13, pode observar-se 

que, para a ação cíclica de 0,4, a amostra CTx_CIU_4 sofreu liquefação com menos ciclos que a amostra 

CTxsp_CIU_2. Contudo, para uma ação cíclica de 0,2, as amostras CTx_CIU_2 e CTxsp_CIU_1 

necessitaram de um grande número de ciclos para liquefazer, tendo a amostra CTxsp_CIU_1 

apresentado um número de ciclos ligeiramente menor. Apesar da contradição em relação à constatação 

anterior, quando se ultrapassa o limite de cerca de 20 ciclos para a indução da instabilidade, esta 

diferença no número de ciclos assume menor relevância.  

Posto isto, segundo os resultados anteriores, é de maior importância considerar os ensaios com CSR=0,4 

para estimar a posição da linha de resistência à ação cíclica, CRR. Contudo, o ensaio CTxsp_CIU_2, 

para além de ter um maior número de ciclos, tem um parâmetro de estado menor, ou seja, uma condição 

mais compacta. No caso deste ensaio, o facto de o número de ciclos ser maior, comparativamente ao 

ensaio CTx_CIU_4 pode ser explicada tanto pela frequência quanto pelo parâmetro de estado.  

Com base nestas observações e atendendo aos condicionalismos anteriormente discutidos, considera-se 

que não é prudente apresentar uma proposta para a posição da linha CRR atendendo ao efeito da 

frequência de carregamento cíclica. Apesar do número de ensaios realizados e da existência de uma boa 

base de resultados anteriores, este estudo da influência da frequência de ciclagem dos ensaios revelou-

se inconclusivo. Serão, por isso, necessários mais ensaios na câmara stress path, com diferentes 

condições de estado para que se possa estabelecer e fundamentar a influência da frequência de 

carregamento em ensaios triaxiais cíclicos na avaliação da suscetibilidade à liquefação. 
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5  
SEGUNDO CASO DE ESTUDO: 
REGIÃO DA GRANDE LISBOA 

5.1. ESCOLHA DO SÍTIO PILOTO 

Esta dissertação inclui um segundo caso de estudo, integrado no âmbito do projeto europeu 

LIQUEFACT que visa a realização de um microzonamento de suscetibilidade à liquefação na zona da 

Grande Lisboa. Em paralelo com este trabalho, foi feito um estudo por Saldanha (2017), reanalisando 

dados de Jorge (1994) e dados mais recentes de relatórios geológico-geotécnicos existentes. Dessa 

análise foram pré-escolhidos vários locais como possíveis sítios-piloto. Primeiramente, desenvolveu-se 

um estudo de microzonamento à liquefação de nível 1 na região da Grande Lisboa, tendo-se analisado 

a suscetibilidade à liquefação baseada em ensaios in situ (sobretudo SPT e CPT(u)) de todos os locais e 

identificado as zonas possivelmente liqueficáveis.  

 

5.1.1. PRIMEIRO CAMPO EXPERIMENTAL: MONTIJO 

A escolha do campo experimental foi baseada nos resultados de análises de avaliação da suscetibilidade 

à liquefação de ensaios SPT e CPT anteriores, numa base georreferenciada, de modo a evidenciar as 

zonas com maior interesse do ponto de vista do estudo da liquefação. Após contactos com os municípios 

das zonas identificadas como críticas, foi inicialmente escolhido um local no centro do Montijo.  

Neste campo experimental, foram efetuados 3 SPT e análises granulométricas a solos com 

profundidades às quais a liquefação é suscetível. Na Figura 5.1 e Figura 5.2 estão representados os locais 

de ensaio dos SPTs e fotos do decorrer destes, respetivamente.  

 

Figura 5.1 – Mapa de localização dos ensaios SPT feitos no campo experimental do Montijo (Teixeira Duarte, 
2016) 
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Figura 5.2 – SPT (Teixeira Duarte) no campo experimental do Montijo 

Uma análise inicial foi feita para, se fosse realmente um local potencialmente liqueficável, avançar-se-

ia com os restantes ensaios e recolha de amostras. Sendo assim, foram analisados os dados retirados do 

SPT em Excel através das correlações apresentadas no capítulo 2 referentes ao SPT, bem como feitas 

análises granulométricas a solos. 

Os dados foram analisados através das correlações, apresentadas na secção 2.6.1, associadas ao ensaio 

SPT e, usando as características de cada tipo de sismo 1 e 2, sismo de 1755 e sismo de 1909, e de acordo 

com os valores apresentados no Eurocódigo 8 respetivos de cada sismo, como se mostra no Quadro 5.4. 

Todos os valores associados ao local foram usados de acordo com os relatórios analisados nesta zona, 

por Saldanha (2017), anteriormente. Os resultados da avaliação da suscetibilidade à liquefação com base 

nos três ensaios SPT encontram-se resumidos nos quadros abaixo, tendo-se atribuído a notação “OK” 

ou “KO” de acordo com o valor respetivamente maior ou menor que 1,00 para o fator de segurança. É 

de notar que LD corresponde a solos classificados como argilosos, lodosos ou siltosos e AT significa 

solo superficial, para os quais se considera não haver suscetibilidade à liquefação. 

Quadro 5.1 – Resultado do SPT1. 

z (m) N(1)60cs 
CSR 

Tipo 1 

CSR 

Tipo 2 

FS 

Tipo 1 

FS 

Tipo 2 

1,5 26,26 0,15 0,16 2,41 OK 7,59 OK 

2,5 0 0,15 0,16 0,43 AT 1,31 OK 

3,5 20,28 0,15 0,16 1,58 OK 4,77 OK 

4,5 14,08 0,14 0,16 1,05 OK 3,17 OK 

5,5 21,55 0,14 0,16 1,57 OK 4,76 OK 

6,5 15,32 0,14 0,16 1,09 OK 3,31 OK 

7,5 6,03 0,14 0,16 0,64 KO 1,94 OK 

8,5 36,29 0,14 0,15 8,57 OK 16,50 OK 

9,5 21,79 0,14 0,15 1,52 OK 4,60 OK 
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Quadro 5.2 – Resultados do SPT2. 

z (m) N(1)60cs 
CSR 

Tipo 1 

CSR 

Tipo 2 

FS 

Tipo 1 

FS 

Tipo 2 

1,0 6,00 0,15 0,16 0,68 OK 2,07 OK 

2,5 29,06 0,15 0,16 3,25 OK 9,81 OK 

3,5 13,51 0,15 0,16 1,03 OK 3,13 OK 

4,5 49,88 0,14 0,16 3870,98 OK 11694.65 OK 

5,5 45,12 0,14 0,16 230,77 OK 697.17 OK 

6,5 12,62 0,14 0,16 0,95 KO 2.86 OK 

7,5 20,44 0,14 0,16 1,42 OK 4.29 OK 

8,5 37,77 0,14 0,15 15,33 OK 46.31 OK 

9,5 17,89 0,14 0,15 1,23 OK 3.73 OK 

 

 

 
Quadro 5.3 – Resultados do SPT3. 

z (m) N(1)60cs 
CSR 

Tipo 1 

CSR 

Tipo 2 

FS 

Tipo 1 

FS 

Tipo 2 

1,0 38,00 0,15 0,16 15.36 AT 46,39 OK 

2,5 5,00 0,15 0,16 0.63 LD 1,88 OK 

3,5 9,54 0,15 0,16 0.82 LD 2,49 OK 

4,5 5,00 0,14 0,16 0.61 LD 1,84 OK 

5,5 23,61 0,14 0,16 1.80 OK 5,43 OK 

6,5 9,01 0,14 0,16 0,77 KO 2,33 OK 

7,5 19,29 0,14 0,16 1,34 OK 4,05 OK 

8,5 9,46 0,14 0,15 0,78 KO 2,37 OK 

9,5 15,21 0,14 0,16 1,04 OK 3,13 OK 

10,50 24,50 0,14 0,16 1,72 OK 5,20 OK 

11,50 36,41 0,14 0,16 8,10 OK 24,46 OK 
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Quadro 5.4 – Características do local de ensaio (Montijo) para a avaliação do fator de segurança, retiradas do 

Eurocódigo 8. 

  
 

Com as amostras recolhidas pelo amostrador SPT foram feitas analises granulométricas, apenas por 

peneiração, em laboratório. O solo extraído das três sondagens foi analisado em conjunto, visto que o 

solo à mesma profundidade era, por observação visual, idêntico em todas as sondagens. Na Figura 5.3 

são apresentadas as curvas granulométricas dos solos por profundidade. 

Após a análise granulométrica e dos ensaios in situ, apesar dos solos serem granulares com percentagem 

de finos de 8% a 30%, dentro da gama de solos potencialmente liqueficáveis, o número de pancadas do 

ensaio SPT, N1(60)cs, era elevado para todas as camadas arenosas, como mostram os quadros acima. Sendo 

a liquefação um fenómeno apenas ocorrente em solos soltos ou de baixa compacidade relativa, o Montijo 

foi considerado um local improvável de ocorrência de liquefação, pois, como mencionado no capítulo 

3, apesar da granulometria do solo ser a de um solo liqueficável, o solo é demasiado compacto. Este 

resultado é contrário ao estudo realizado por Jorge (1994).  

 

Figura 5.3 – Curvas granulométricas do campo experimental do Montijo. 

 

Devido a esta fraca suscetibilidade à liquefação nos resultados do cruzamento dos ensaios in situ e 

laboratoriais obtidos no campo experimental do Montijo, foi necessário reiniciar a pesquisa e explorar 

outros locais anteriormente identificados como críticos do ponto de vista da liquefação. Desta vez, a 
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escolha do campo experimental, que viria a chamar-se “sítio piloto” recaiu na Região da Lezíria Grande, 

Vila Franca de Xira.  

 

5.1.2. SÍTIO PILOTO: LEZÍRIA GRANDE 

Vila Franca de Xira situa-se na vizinhança de Benavente, tendo sido fortemente afetada pelo sismo de 

1909. O local escolhido como campo experimental integra-se numa região agora incluída na associação 

agrícola de beneficiários da "Lezíria Grande de Vila Franca de Xira". A associação dos agricultores foi 

contactada para obter permissão para executar uma caracterização geológico-geotécnica que foi aceite 

e será descrita de seguida. Associada à construção da autoestrada A10, uma ponte de extensão de 12km 

e um viaduto que atravessava o rio Tejo e as planícies agrícolas ("Lezíria"), ligando-se a Benavente, 

existem estudos de caracterização geológica e geotécnica que foram analisados para a escolha deste 

local de ensaio por Saldanha (2017).  

Apesar do local de ensaio ser pouco habitado, a vulnerabilidade e exposição continuam grandes, devido 

à importante via de comunicação presente ao longo do campo (A10), para além da presença de diversas 

infraestruturas hidráulicas, incluindo um dique em torno de toda a associação. Para além disso, é um 

bom local de avaliação geotécnica de toda a região por ser extenso e livre de ruídos e vibração, o que 

proporciona uma boa execução e facilidades de acesso e leitura dos ensaios a realizar. 

No campo experimental da Lezíria Grande foram feitos vários ensaios de campo auxiliados por ensaios 

laboratoriais, para uma análise geológico-geotécnica do local (Figura 5.4).  

O Quadro 5.5 apresenta o programa de trabalhos in situ realizado na região da Lezíria Grande, onde se 

identificam os dois campos experimentais principais, SI1 e SI7, onde os estudos de caracterização foram 

mais intensos. 

 

 

Figura 5.4 – Locais de ensaio in situ no campo experimental da Lezíria Grande. 
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Quadro 5.5 – Identificação dos ensaios realizados na Grande Lezíria. 

Local de ensaio 
Coordenadas GPS 

Ensaios 
Latitude Longitude 

SI1 38,977º -8,875º SPT e Mazier; CPTu; HVSR; Refração sísmica; Cross-Hole 

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 

 

Em ambos os locais principais SI1 e SI7 foram feitos 2 furos com mais de 30 metros, um deles para o 

ensaio SPT e outro para a recolha de amostras Mazier das profundidades pretendidas para ensaiar em 

laboratório. No quadro seguinte encontram-se as coordenadas dos furos em ambos os locais de ensaio. 

 

Quadro 5.6 – Coordenadas e profundidade dos furos para o amostrador Mazier. 

Furo 
Coordenadas 

Profundidade 
Lat. Long. 

S1.2  38.97713002 -8.87534442 32.50 

S2.2 38.96047801 -8.91102269 63.50 

*S1.2 corresponde ao local SI1 e S2.2 corresponde ao local SI7 (segundo campo experimental). 

 

As amostras foram escolhidas com o resultado do cruzamento de dados de ensaios in situ realizados nos 

locais descritos, selecionando assim profundidades para a recolha de amostras Mazier. Essas 

profundidades estão apresentadas no seguinte quadro. Como foi referido anteriormente, o comprimento 

do tubo tem, por norma, 1000 mm. Contudo, em alguns tipos de solo, solos arenosos (sem coesão), os 

tubos PVC não foram preenchidos na totalidade, sendo viável apenas para solos com alguma coesão. 

Esses casos estão representados no Quadro 5.7 com “*”. 
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Quadro 5.7 – Profundidades das amostras recolhidas através do amostrador Mazier. 

S1.2 S2.2 

2-3m* 3-4m 

5-6m* 4-5m* 

6-7m* 5-6m 

7-8m* 6-7m* 

8-9m 7-8m* 

9.50-10.50m 9-10m 

10.80-11.80m 10-11m 

14-15m 11-12m 

15-16m 12-13m 

16-17m 13-14m 

19-20m 14-15m 

20-21m* 25.50-26.50m* 

 

 

5.2. LEZÍRIA-GRANDE 

5.2.1. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS IN SITU 

Como mostra o Quadro 5.5, foram realizados vários ensaios em 13 locais de ensaio de modo a 

caracterizar o solo em campo. De seguida apresentam-se os resultados do ensaio SPT e respetiva análise 

à liquefação no local SI1 e SI7 na Figura 5.5, considerando a ação sísmica resumida no Quadro 5.8. Os 

dados do SPT realizado no local SI7 apresentam-se até 33 m, apesar de haver informação até 54,5m. Os 

níveis freáticos variam do local SI1 para SI7, tendo-se registado os valores de 0,94m e 2,0m, 

respetivamente. Tal como anteriormente, a notação “OK” ou “KO” refere-se a valores de fator de 

segurança à liquefação respetivamente superiores ou inferiores a 1,00. A designação LD corresponde a 

solos classificados como argilosos, lodosos ou siltosos, para os quais se considera não haver 

suscetibilidade à liquefação. 
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a) b) 

Figura 5.5 – Dados obtidos e analisados através do ensaio SPT no local a) SI1 e b) SI2. 

 
Quadro 5.8 - Características do local de ensaio (Vila Franca de Xira) para a avaliação do fator de segurança, 

retiradas do Eurocódigo 8. 

  
 

 

Os valores no Quadro 5.8 foram assumidos de acordo com o tipo de solo do local e tipo de edificação 

presente na zona em questão. Adotou-se 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, i. O solo é definido 

como sendo do tipo D, de acordo com as tabelas de classificação do Eurocódigo 8 e o valor de S é 2,0 

por ser um solo com uma grande quantidade de areia pouco compactada. 

Realizaram-se ensaios CPTu nos locais SI1, SI2, SI3, SI4, SI5, SI6, SI7 e SI10, que ajudam e permitem 

uma melhor caracterização do solo do campo da Lezíria Grande. Nas Figura 5.6 e Figura 5.7 é visível a 

resistência de ponta qc e a pressão neutra medidas ao longo da profundidade nos ensaios CPTu nos locais 

acima mencionados. 
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Figura 5.6 – Relação da resistência à penetração (qc) e pressão neutra (u) com a profundidade (z) dos ensaios 

CPTu dos locais SI1, SI2, SI3, SI4. 
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Figura 5.7 - Relação da resistência à penetração (qc) e pressão neutra (u) com a profundidade (z) dos ensaios 

CPTu dos locais SI5, SI6, SI7, SI10. 

Existem grandes diferenças de local para local de ensaio. Verifica-se que os vários locais de ensaio têm 

diferentes resistências à penetração do piezocone, ou seja, há uma grande variação da resistência à 

penetração ao longo do campo da Lezíria Grande. No SI1 são visíveis várias intercalações de pressões 

neutras elevadas (solos argilosos) e de pressões neutras que seguem a linha hidrostática (solos arenosos), 

assim como no local SI3 e SI7. Locais como SI5 têm uma grande presença de solo arenoso, pois a 

pressão neutra instalada é baixa e a resistência de penetração é elevada. Os restantes locais, SI2, SI4, 

SI6 e SI10 são locais com alguma variação do tipo de solo, tendo em algumas profundidades aumentos 

de pressão neutra acompanhados de diminuições de resistência à penetração (ex: 15-22 metros em SI2, 

SI4 e SI6). 
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A realização dos ensaios SDMT foi alternada com a dos ensaios CPTu. Sendo assim, os dados de SDMT 

existentes correspondem aos locais SI7, SI8 e SI9. Inicialmente, o SI1 seria um local de realização do 

ensaio SDMT por ser um dos dois principais campos de ensaio, contudo, devido a problemas de 

equipamentos, não foi possível a sua execução. Na Figura 5.8 estão apresentados os parâmetros obtidos 

através do ensaio como o índice do material, Id, módulo dilatométrico, M, resistência não drenada, Cu, 

coeficiente de tensão horizontal Kd, e a velocidade das ondas de corte, Vs. 
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Figura 5.8 – Dados obtidos através do ensaio SDMT nos locais SI7, SI8 e SI9 da Lezíria Grande. 

Nestes resultados são visíveis as intercalações de solo arenoso e fino ao longo da profundidade nos três 

locais ensaiados. No SI7, as profundidades onde não há leitura de resistência não drenada Cu são zonas 

onde o Id é mais elevado, o que corresponde a solos arenosos. No local SI8 e SI9 há maior variação do 

Id ao longo da profundidade, assim como do M e Cu. As profundidades assinaladas com valores de Id 

e M elevados estão associadas a um Cu baixo, o que significa que se trata de um solo arenoso. 

Para finalizar, a Figura 5.9 apresenta o valor das velocidades da onda de corte, Vs, adquiridas através 

do ensaio de refração sísmica nos locais SI1, SI7 e SI9, e do ensaio Cross-hole apenas no local SI1. No 

SI1, segundo o CH, a velocidade das ondas de corte é constante com o aumento da profundidade, ao 

contrário do que foi medido pela refração sísmica, onde existe um aumento de Vs aos 13m, bem como 

no SI7 onde a Vs aumenta significativamente aos 20 m e do SI9 que aumenta significativamente aos 

10m. Da superfície até aos 10 m, as Vs são semelhantes em todos os locais de ensaios o que significa 

que, aparentemente, os solos apresentam alguma homogeneidade. Não há total confiança nos dados lidos 

diretamente do ensaio Cross-hole devido a problemas durante a execução do ensaio. 

   

Figura 5.9 – Velocidade das ondas de corte, Vs, ao longo da profundidade obtida a partir de ensaios Cross-hole 
para SI1 e ensaios de refração sísmica para SI7 e SI9. 

 

5.2.2. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS IN SITU 

Para uma análise mais pormenorizada dos ensaios in situ foram escolhidos apenas dois locais como 

campos experimentais principais, SI1, devido à sua proximidade à zona avaliada por Saldanha (2017) 

como zonas de grande suscetibilidade à liquefação, e SI7. O cruzamento dos resultados dos ensaios in 
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situ permitiu escolher as profundidades mais suscetíveis a liquefazer e, posteriormente, a ensaiar em 

laboratório. Na Figura 5.10 estão representados os ensaios efetuados o campo experimental SI1 e SI7. 

 

  

Figura 5.10 – Campo experimental SI1 e SI7. 

 

Os ensaios realizados em cada um dos locais foram acima apresentados e serão, de seguida discutidos e 

analisados. No SI1 foram feitos ensaios SPT, CPTu, Cross-Hole, refração sísmica e recolha de amostras 

com Mazier. A Figura 5.11 mostra os parâmetros obtidos de análise do solo em cada um dos ensaios 

realizados. Os resultados são semelhantes de acordo com a profundidade, ou seja, as profundidades onde 

o solo oferece maior e menor resistência à penetração do piezocone são as mesmas com maior número 

de pancadas do ensaio SPT. Porém, só o ensaio CPTu consegue captar a existência de pequenas camadas 

de silte/argila entre as camadas de areia, através do excesso de pressão neutra. 

    
 

Figura 5.11 – Resultados dos ensaios SPT e CPTu realizados no local SI1. 

Para o local SI1, o nível freático encontra-se a 0,94m da superfície. Analisando os resultados visíveis 

acima, existem muitas intercalações de valores entre as profundidades 5-10m e 10-15m. Contudo, as 

zonas com (N1)60 elevado correspondem a zonas onde o parâmetro Qtn é elevado e com pressão neutra 
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coincidente com a linha hidrostática, concluindo-se serem essas zonas com solos arenosos e as restantes 

serem solos argilosos. 

O ensaio Cross-hole serve para caracterização da rigidez do solo através da leitura da velocidade das 

ondas de corte, Vs. Por outro lado, segundo Wair et al. (2012), a velocidade das ondas de corte dos solos 

quaternários pode ser estimada a partir de resultados dos ensaios CPTu, tendo-se optado por calcular a 

melhor estimativa de Vs (CPTu) com a média dos valores calculados pelas fórmulas de Hegazy e Mayne 

(1995), Andrus et al. (2007) e Robertson (2009). As fórmulas dos autores mencionados anteriormente 

estão representadas no Quadro 5.9. 

A comparação dos resultados de velocidades das ondas de corte Vs dos ensaios realizados é visível na 

Figura 5.12. A velocidade das ondas de corte calculadas através do ensaio CPTu são mais elevadas que 

as velocidades medidas diretamente no ensaio Cross-Hole, que não têm grandes variações ao longo da 

profundidade. As velocidades das ondas de corte da refração sísmica são as mais credíveis devido à 

viabilidade dos ensaios executados. Apresenta uma variação mais acentudada ao longo da profundidade 

com Vs=140 m/s da superfície aos 13 metros e Vs=210 m/s dos 13 metros aos 30 metros. 

 

Quadro 5.9 - Correlações de vários autores do cálculo da estimativa da velocidade das ondas de corte, Vs, a 

partir dos dados obtidos do ensaio CPTu (Wair et al., 2012). 

 

 

 

Figura 5.12-  Resultados Vs dos ensaios Cross-Hole, Refração sísmica e CPTu realizados no local SI1.  
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No local SI7 os ensaios realizados foram SPT, CPTu e SDMT. O nível freático deste local encontra-se 

a 2,04 m da superfície. A Figura 5.13 mostra os parâmetros de resistência do solo obtidos em cada um 

dos ensaios. No ensaio SPT é obtido o parâmetro (N1)60, no CPT é a resistência do cone à penetração, 

Qtn e no ensaio SDMT é o coeficiente de impulso dilatométrico, KD. Tal como no SI1, a velocidade das 

ondas de corte é usada para se caracterizar a rigidez do solo. Estas estão presentes na Figura 5.13 e foram 

obtidas pelos ensaios SDMT, de refração sísmica e estimadas através das correlações presentes no 

Quadro 5.9 dos resultados obtidos do ensaio CPTu. 

  

   

 

  

Figura 5.13 – Resultados dos ensaios SPT, CPTu e SDMT realizados no local SI7. 
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Figura 5.14 - Resultados Vs dos ensaios SDMT, Refração sísmica e CPTu realizados no local SI7  

Da análise das figuras anteriores, pode observar-se que, ligeiramente abaixo da profundidade de 5 m e 

entre os 8 m e 14 m, é provável a existência de solo arenoso devido ao elevado valor de resistência à 

penetração, Qtn, a uma estabilização da pressão neutra (coincidindo com a linha hidrostática) e a valores 

de KD que para uma ação sísmica baixa, CSR, são suscetíveis a liquefazer.   

Relativamente às velocidades das ondas de corte, neste caso, as correlações calculadas através do ensaio 

CPTu deram resultados diferentes do ensaio SDMT devido aos valores do índice de comportamento, Ic, 

obtidos através do software Cliq que, em alguns casos, não foi possível a aplicação das correlações 

presentes no Quadro 5.9. Contudo, apesar da linha representativa dos valores do ensaio SDMT ser 

baseada em leituras pontuais e os valores do ensaio de refração sísmica baseados numa média de valores 

em intervalos de profundidade, os valores das velocidades das ondas de corte de ambos os ensaios até 

aos 22, 4 metros são semelhantes. Dos 22,4 metros até aos 30 metros, os valores apresentados pelo 

ensaio de refração sísmisca são na ordem dos 450 m/s enquanto que os valores lidos no ensaio SDMT 

rondam os 200 m/s, registos que representam metade da densidade dos registos do ensaio anterior 

Nos gráficos acima observa-se uma grande variação de valores de pressão neutra e resistência à 

penetração em poucos metros (6-15m). Com a recolha de amostras no ensaio SPT, foi possível provar 

que essa variação é devida às intercalações de camadas de solo arenoso e argiloso presentes ao longo 

dessas profundidades, como mostra a Figura 5.15. 
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Figura 5.15 - Intercalações de Areia e Argila numa amostra retirada de um SPT no local SI7. 

 

Após esta análise dos resultados dos ensaios in situ, foram escolhidas as profundidades para ensaiar as 

amostras indeformadas retiradas com o amostrador Mazier. Na Figura 5.16 estão presentes os resultados 

obtidos do ensaio CPTu por serem os mais fiáveis no local SI1. 

 

 

Figura 5.16 – Dados retirados do software Cliq, obtidos pelo ensaio CPTu no local SI1. 

 

A liquefação é um fenómeno que ocorre quando a pressão intersticial iguala a tensão total, por isso, a 

caracterização da suscetibilidade à liquefação é habitualmente feita considerando profundidades até aos 

20 m, devido às elevadas tensões de confinamento abaixo desta profundidade. Este critério foi adotado 

na seleção e ordem das profundidades das amostras a ensaiar. Apesar da suspeita da existência de 

intercalações de areia e argilas, as amostras escolhidas para ensaios laboratoriais foram à profundidade 
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de 5 m e de 10,80 m, pois, em ambas as profundidades existe solo arenoso submerso pouco compacto 

(a pressão neutra acompanha a linha hidrostática).  

Após escolhidas as profundidades a ensaiar, as amostras indeformadas foram submetidas  

à leitura das ondas S e a um ensaio triaxial cíclico na prensa cíclica. Após ensaiadas as amostras 

indeformadas, em cada uma delas, foram feitos ensaios de caracterização do material e de avaliação de 

suscetibilidade à liquefação na câmara stress path, remoldando o material, por moist tamping. 

Foi necessário atribuir uma nomenclatura uniforme a todos os ensaios a realizar, que facilitasse a rápida 

identificação do local, tipo de amostra, profundidade e outros detalhes de cada provete ensaiado. A 

Figura 5.17 apresenta esquematicamente a nomenclatura usada em que a segunda letra é o tipo de 

amostra (S para SPT e M para Mazier) e o número seguinte representa a profundidade a que a amostra 

foi recolhida. A terceira letra é a natureza da amostra (I para indeformada e R para reconstituída), e o 

número seguinte representa o corte no tubo (1 é para o primeiro corte no tubo e assim sucessivamente). 

Por último está o tipo e o número dos ensaios a realizar (CTx1 – primeiro ensaio triaxial cíclico; CSP2- 

segundo ensaio triaxial cíclico na câmara stress path; OE1- primeiro ensaio edométrico; STx1- primeiro 

ensaio triaxial estático e DST3- terceiro ensaio de corte direto). 

 

Figura 5.17 – Definição da nomenclatura de cada amostra ensaiada. 

 

5.2.3. ANÁLISE DOS RESULTADOS DOS ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO FÍSICA E MECÂNICA 

5.2.3.1. CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DOS SOLOS A 5M E A 11M DO LOCAL SI1 

O resultado da determinação da composição granulométrica dos solos às profundidades de 5 metros e 

11 metros está apresentado na Figura 5.18. 
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Figura 5.18 – Curvas granulométricas dos solos da Lezíria Grande no SI1 a 5 metros e 11 metros de 
profundidade. 

 

Os solos do SI1 a 5 e 11 metros não são areias limpas contendo, aproximadamente, 22% e 48% de finos, 

respetivamente. Para avaliar a graduação do solo, recorreu-se à classificação unificada que tem como 

base a composição granulométrica e compreende dois grandes grupos de solos: solos grossos (mais de 

50% de retidos no peneiro nº 200) e solos finos (mais de 50% de passados no peneiro nº 200). À medida 

que se procede à classificação, os grupos vão sendo divididos em grupos menores resultando uma 

classificação final. O procedimento seguido na classificação foi o seguinte: 

 Mais de 50% retido no peneiro 200 → Solos grossos ; 

 Solos grossos → Mais de 50% da fração grossa retida no peneiro 4 → Areias com mais de 12% 

finos ; 

 Classificação de finos ML ou CL. 

 

Os valores para classificação determinados para as curvas dos solos a 5 metros e a 11 metros e 

encontram-se no quadro: 
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Quadro 5.10 – Classificação dos solos do SI1. 

Profundidade 
das amostras 

FC 

(%) 

 Limites de Atterberg 

IP 

(%) 

wL 

(%) 

wP 

(%) 

5 m 22 - - - 

11 m 48 10 27 17 

  

Outrora, se na constituição de solo houvesse mais de 50% de solo passado no peneiro # 200 (0,075 mm) 

(isto é, solos fino), esse solo era considerado não liquefiável. Atualmente, os solos em que a 

granulometria fina é de baixa plasticidade são reconhecidos como susceptíveis à liquefacção. Também 

é reconhecido que os solos com menos de 50% de finos podem não ser suscetíveis a liquefação se a 

percentagem de finos tiver um índice de plasticidade IP elevado.  

Vários critérios para susceptibilidade à liquefação de solos têm vindo a ser propostos, envolvendo a 

distribuição granulométrica, teor em água, limites de Atterberg (nomeadamente limite de liquidez [wL] 

e IP) e índices obtidos através de ensaios in situ, como foi mencionado no capítulo 2.  

Um dos critérios mais utilizados para avaliar a suscetibilidade de um solo a partir dos limites de 

Atterberg é o “Critério Chinês” Seed e Idriss (1982) que foi, mais recentemente, modificado por Seed 

et al. (2003).  Seed et al. (2003) utiliza o IP, o teor de água (wc) e o limite de liquidez, wL, em vez da 

percentagem de finos, FC, utilizada no critério chinês.  Este critério afirma que um solo com FC≥20% 

é suscetível à liquefação se: 

 wL < 35%; 

 w > 0,9.wL; 

 Material passado no peneiro 0,005 mm < 15%. 

 

De acordo com Bray e Sancio (2006), o comportamento de solos finos é controlado por vários fatores. 

Estes autores recomendam que os solos classificados como "suscetíveis" e "moderadamente suscetíveis" 

sejam amostrados e ensaiados para verificar a sua susceptibilidade à liquefação. O critério criado por 

Bray e Sancio (2006) afirma que um solo com FC≥ 35%, suscetível à liquefação, tem as seguintes 

caraterísticas: 

 IP ≤ 12; 

 wc / wL ≥ 0,85. 

E solos com suscetibilidade moderada: 

 12 < IP ≤ 20; 

 wc / wL > 0,80. 

No Quadro 5.11 são apresentados os resultados das análises dos solos em estudo para ambos os critérios 

abordados anteriormente. 
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Quadro 5.11 – Resultados da aplicação dos critérios de Seed et al. (2003) e Bray e Sancio (2006) na avaliação 
da suscetibilidade à liquefação em solos com finos. 

Solo 

Seed et al. (2003) 
Solo 

suscetível à 

liquefação 

Bray e Sancio (2006) 
Solo 

suscetível à 

liquefação wL<35% w > 0,9 wL 
FC(#5ʮm) 

<15 
IP<12 wc/wL≥0,85 

5 m OK OK OK Sim OK OK Sim 

11 m OK OK OK Sim OK OK Sim 

 

Depois de analisados à luz dos critérios anteriores, constata-se que o solo a 5 metros é uma areia siltosa, 

SM, e o solo a 11 metros é uma areia argilosa, SC. Ambas as areias foram consideradas suscetíveis à 

liquefação, pelo critério de Seed et al. (2003) e pelo critério de Bray e Sancio (2006). 

Nos quadros seguintes estão apresentados os resultados dos ensaios de determinação da densidade das 

partículas sólidas do solo a 5 metros e do solo a 11 metros do local SI1. 

 

Quadro 5.12 – Densidade das partículas sólidas do solo da Lezíria Grande no local SI1 à profundidade de 5 
metros. 

Ensaio (solo a 5 m) Gs Valor médio de Gs 

1 2,638 
2,639 

2 2,640 

 

Quadro 5.13 – Densidade das partículas sólidas da Areia da Lezíria Grande no local SI1 à profundidade de 11 
metros. 

Ensaio (solo a 11 m) Gs Valor médio de Gs 

1 2,638 
2,658 

2 2,678 

 

5.3.3.1. LINHA NORMALMENTE CONSOLIDADA E LINHA DE ESTADOS CRÍTICOS  

Na Figura 5.19 encontra-se a relação entre o índice de vazios e a tensão de confinamento do solo, 

resultado do ensaio edométrico realizado ao solo presente a 5m de profundidade. A realização deste 

ensaio permitiu obter a linha normalmente consolidada do solo em condições K0, LNCK0. 
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a) 

 

b) 

Figura 5.19 – a) Resultados do ensaio edométrico; b) Linha normalmente consolidada, LNCK0. 

Para estimar uma possível posição da linha dos estados críticos deste material, LEC, considerou-se o 

ensaio triaxial cíclico na amostra indeformada. Como o ensaio não liquefez, como se verifica de seguida, 

acabou por criar uma trajetória estável, mantendo-se a variação da tensão efetiva média entre 21 kPa ≤ 

p’ ≤ 23 kPa.  Assim, para um ensaio não drenado, considerou-se o índice de vazios crítico 0,63, a média 

das tensões efetivas médias, pf’= 22,25 kPa e a média das tensões de desvio, qf=26,94 kPa do ciclo 2500 

até ao ciclo 3879 (Figura 5.20). Assim, estima-se, com algumas reservas, o valor de M = 1,2 e o valor 

do ângulo de atrito, ф’cv_CTX = 30º. 
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Figura 5.20 – Escolha da tensão efetiva média, p’, e do índice de vazios, e, para o estado crítico do ensaio 
S1_M5_I2_CTx1. 

Juntamente com os dados anteriores, e sabendo que a linha dos estados críticos é sensivelmente paralela 

a linha normalmente consolidada, LNCK0, foi possível estimar a linha dos estados críticos aplicando a 

mesma lei da linha normalmente consolidada no ponto retirado do ensaio S1_M5_I2_CTx1, cuja 

equação está apresentada na Figura 5.21. 

 

 

 

a) b)  

Figura 5.21 –  a) b) Implementação da lei da Linha Normalmente consolidada ao ponto pertencente à linha dos 
estados críticos à profundidade de 5m. 

 

Por restrições de tempo, para o solo do SI1 a 11 metros, optou-se por realizar três ensaios de corte direto 

consolidados a tensões de 50 kPa, 100 kPa e 200 kPa. Na Figura 5.22 encontra-se ilustrada a razão 

tensão de corte - deslocamento horizontal e a razão deslocamento horizontal - deslocamento vertical dos 

três ensaios. 
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Figura 5.22 - Razão da tensão de corte com o deslocamento horizontal do solo a 11m e razão do deslocamento 
vertical com o deslocamento horizontal do solo a 11m. 

 

A Figura 5.23 representa a razão da tensão de corte com a tensão de consolidação. Os parâmetros 

retirados da figura seguinte foram o ângulo de atrito do solo, ф’cv_DS = 29,5º e, partir deste, o parâmetro 

de estado crítico, M = 1,18. 

 

Figura 5.23 - Razão da tensão de corte com a tensão de consolidação do solo da Lezíria a 11m. 



Suscetibilidade à Liquefação de Solos Arenosos Portugueses: Caracterização In Situ e em Laboratório 
 

101 

 

Dos dados resultantes dos três ensaios de corte direto, foi possível estimar uma possível linha dos estados 

críticos, LECDS, apresentada na Figura 5.24. 

 

Figura 5.24 - Linha dos estados críticos estimada através dos resultados de ensaios de corte direto 
para o solo a 11 m. 

 

Para o solo desta profundidade foi realizado um ensaio edométrico cujo resultado está apresentado na 

Figura 5.25. Assim obteve-se a linha normalmente consolidada deste solo.  

É visível a diferença entre a linha normalmente consolidada, LNC, e a linha dos estados críticos 

estimada, LECDS.Todavia, para além de a LEC ser uma estimativa, atendendo à heterogeneidade 

observada no solo amostrado e a reduzida dimensão do ensaio edométrico, é possível que as 

percentagens de finos em cada um dos solos ensaiados a esta profundidade seja diferente, com um 

impacto significativo na compressibilidade observada. 
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Figura 5.25 – Linha normalmente consolidada do solo a 11 metros obtida através do ensaio edométrico 

S1_M11_R1_EO3 

Para finalizar, no Quadro 5.14 apresentam-se os parâmetros retirados dos ensaios de caracterização dos 

dois solos. Os parâmetros são aproximados, visto terem sido estimados de outros ensaios. 

 

Quadro 5.14 – Ângulos de atrito e equações das possíveis linhas dos estados críticos para cada tipo de solo. 

Profundidade da 

amostra (m) 
Ф’ (º) LEC LNC 

5 30 -0,1673og(p’)+0,8554 -0,1673log(p’)+1,3102 

11 29,5 -0,1139log(p’)+0,7556 -0,2283log(p’)+1,3616 

 

A presença de fração fina num solo influencia parâmetros como a compressibilidade, índice de vazios e 

a condutividade hidráulica, fatores esses que influenciam o potencial de liquefação do solo. O índice de 

vazios é um fator que influencia o parâmetro de estado, ou seja, a posição do solo em relação à LEC. 

Assim, torna-se importante saber de que forma os finos influenciam o posicionamento do LEC.  

Na Figura 5.26 pode observar-se que, relativamente à linha dos estados críticos, LEC, quanto maior a 

fração de finos, mais baixa está no espaço semi-logarítmico e/ log p ', até atingir uma fração fina de 

transição de 30% a 40%, começando a partir daí a mover-se para cima, para percentagens de finos mais 

elevadas (Zlatovic e Ishihara, 1997, Thevanayagam et al., 2002). 
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a)                                                                      b) 

Figura 5.26 – a) Linhas dos estados críticos de solos com várias frações de finos ensaiados em condições 
drenadas, b) Curvas granulométricas de siltes e areias, com variadas frações de finos (Thevanayagam et al., 

2002). 

No entanto, como pode ser visto na Figura 5.27, outros autores (Been e Jefferies, 1985, Bouckovalas et 

al., 2003) demonstraram que o aumento da fração de finos também provoca um aumento na inclinação 

da LEC no espaço semi-logarítmico e/log p’. Uma explicação de tal conclusão distinta resulta do 

conjunto de diferentes fatores que afetam o posicionamento do LEC. 

 

  

a) b) 

Figura 5.27 – Efeito idealizado da fração de finos na LEC: a) determinado a partir de 42 areias 
diferentes (Bouckoyalas et al., 2003); b) Been and Jefferies (1985) 

 

Poulos et al. (1985) demonstraram que a inclinação da LEC aumenta para solos com grãos angulares. 

Assim, as diferenças observadas para o LEC entre Been e Jefferies (1985) e Bouckovalas et al. (2003), 

talvez resultassem do estudo de areias com finos naturais e, portanto, mais redondos do que os ensaiados 

por outros autores (Zlatovic e Ishihara, 1997, Thevanayagam et al., 2002, Naeini e Baziar, 2004, Yang 

et al., 2006b , A, Bobei et al., 2009, Carrera et al., 2011, Rahman et al., 2008). A partir dessa análise, 

conclui-se que, quanto mais extensa é a curva granulométrica de um solo, maior a sua capacidade de 

arranjo ou packing, aumentando também o declive λ, e diminuindo a interseção na origem, Γ, mas não 

o suficiente para superar o efeito da angularidade.  

Comparando a linha dos estados críticos dos dois solos deste estudo, o solo com maior fração fina (FC= 

48%) tem uma linha de estados críticos com λ menor que o solo com menor fração fina (FC=22%), ou 



Suscetibilidade à Liquefação de Solos Arenosos Portugueses: Caracterização In Situ e em Laboratório 
 

104 

 

seja, a LEC do solo com FC=48% é menos inclinada do que o solo com FC=22%. Assim, como ambos 

os solos têm a constante λ maior que a areia do estudo anterior, FC=0%, confirma-se a conclusão de 

Been e Jefferies (1985) e Bouckovalas et al. (2003).   

 

5.2.4.  ANÁLISE DOS RESULTADOS DOS ENSAIOS TRIAXIAIS CÍCLICOS 

5.2.4.1. PLANO E CONDIÇÕES DE ENSAIO 

Para o solo da Lezíria Grande foi realizado, a cada profundidade, um ensaio triaxial cíclico na prensa 

cíclica com a amostra indeformada e, posteriormente remoldando esse solo pelo método de moist 

tamping, realizaram-se ensaios triaxiais cíclicos na câmara stress path com o índice de vazios estimado 

de campo e o índice de vazios da amostra indeformada (Quadro 5.15). 

 

Quadro 5.15 - Características dos ensaios triaxiais cíclicos no solo da Lezíria Grande. 

*NL-Não liquefez 

 

Para o solo à profundidade 11m, apenas se realizou um ensaio na câmara stress path pelo fato dos índices 

de vazios de campo e da amostra Mazier serem semelhantes. Os índices de vazios de campo foram 

calculados pela equação: 

 

e

eSwS






1


      (5.1) 

Considerando os solos saturados, S=1, dá origem a, 

 

w

s
insitue








      (5.2) 

 

Onde  é o peso volúmico do material. Este peso volúmico foi calculado por Saldanha (2017) 

comparando os resultados dos pesos volúmicos obtidos pelo software Cliq (metodologia de Robertson 

e Cabal, 2010) com os pesos volúmicos determinados manualmente pela mesma expressão e, ainda 

 

Ensaio 

Preparação Fim da 

Consolidação 

Ação Cíclica 

e0 w 

(%) 

H 

(mm) 

D 

(mm) 

σ’v0 

(kPa) 

σ’h0 

(kPa) 

ec 

 

CSR N 

(N) 

Nº 

ciclos 

S1_M5_I2_CTX1 0,76 25,41 142,23 85,65 50 25 0,63 0,158 43 NL 

S1_M11_I1_CTX2 1,23 44,30 159,2 86,83 100 50 0,97 0,163 90 NL 

S1_M5_R2_CSP2 1,10 7,96 140,08 69,55 50 25 0,64 0,158 25 1 

S1_M5_R2_CSP3 0,75 7,89 138,625 70,66 50 25 0,63 0,158 30 19 

S1_M11_R1_CSP6 1,32 8,43 139,805 69,29 100 50 0,67 0,163 48 NL 
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comparando com os obtidos, por correlação, com o SPT, também realizado no local. Usando a equação 

acima, os valores do índice de vazios para as condições in situ são: 

Quadro 5.16 – Valores dos pesos volúmicos e dos índices de vazios in situ com a profundidade. 

Profundidade (m)  (kN/m3) ein situ 

5 17,8 1,10 

11 16,9 1,34 

 

5.2.4.2. SIMULAÇÃO DA AÇÃO SÍSMICA REAL 

Como anteriormente referido, o solo nesta região pode sofrer dois tipos de ação sísmica, tipo 1 

correspondente ao sismo de 1755, e o tipo 2 que corresponde ao sismo de 1909. As características de 

cada sismo, retiradas do Eurocódigo 8, estão resumidamente apresentadas no Quadro 5.17. A escolha 

das características foi explicada anteriormente neste capítulo. 

 

Quadro 5.17 – Características dos tipos de ação sísmica retirados do Eurocódigo 8. 

Zona Sísmica 
Vila Franca de Xira 

Tipo 1 Tipo 2 

Mw 7,5 5,2 

agr (m/s2) 1 1,7 

amáx (m/s2) 1 1 

ag (m/s2) 1 1,7 

Tipo de solo D D 

Smax 2 2 

S 2,00 1,77 

amáx (m/s2) 2,00 3,00 

α 0,20 0,31 

 

Anteriormente, foi mencionado que o processo de consolidação permite fornecer ao solo as condições 

de estado de tensão encontradas em campo para ensaiar em laboratório.  

No SI1, o nível freático situa-se a 0,94 m da superfície e as amostras encontram-se a 5 e 11 metros. Para 

calcular as tensões de confinamento às quais o solo está submetido em campo, usou-se a expressão 

apresentada de seguida. O valor do peso volúmico atribuído ao solo resultou de uma média de pesos 

volúmicos dos solos até à profundidade do solo a ensaiar, que neste caso é de 17,5 kN/m3. O peso 

volúmico da água admitido foi de 9,81 kN/m3. 

 

 94,0'v0  zz w       (5.3) 

 

Em laboratório, a simulação sísmica é feita através de um carregamento cíclico aplicado à amostra no 

valor de uma carga cíclica, calculado pela ação sísmica, CSR. O CSR é calculado apenas com um dos 

parâmetros característicos do sismo, a aceleração do solo. Para que a magnitude do solo seja um 
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parâmero quantitativo procedeu-se à normalização do CSR tipo 2 para um CSR7,5, tendo-se verificado 

que a ação mais gravosa seria a ação tipo 1. 

Usando as equações apresentadas anteriormente, converteu-se a ação sísmica real do tipo 1, CSRinsitu, 

para a ação correspondente em laboratório, CSRtx. O fator corretivo cr usado foi o de Castro (1975), cujo 

valor é de 0,77.  

Após estas correções da ação sísmica a aplicar é necessário calcular o volume corrigido da amostra e, 

consequentemente, a área corrigida. A amostra, durante a percolação, saturação e consolidação sofre 

assentamentos que são lidos através do LVDT externo nas duas primeiras fases, e do medidor de volume 

na fase de consolidação.  

Assim, é possível calcular a carga cíclica a aplicar na amostra de forma a demonstrar o comportamento 

esperado enquanto submetido a ação real. O Quadro 5.18 foi usado para calcular a carga cíclica, Ncíclico, 

e mostra toda a sequência de cálculo efetuada. 

 

Quadro 5.18 - Cálculo da carga cíclica (Ncíclico) para a ação sísmica do tipo 1 no solo à profundidade de 
5,0 m. 

Tipo  K0 σ'h (kPa) σ'v (kPa) z (m) σv (kPa) rd α 

Tipo 1 0,5 25 50 4,98 89,6 0,961085 0,20 

Tipo 2 0,5 50 100 11,08 199,5 0,720227 0,31 
 

Campo Laboratório 

CSR τav (Kpa) Nciclico CSR τav (Kpa) Nciclico 

0,22829 11 44 0,15816406 8 30,35 

0,28595 29 110 0,198111737 20 76,04 

 

Posto isto, foi possível prosseguir-se com os ensaios triaxiais cíclicos das amostras indeformadas e 

reconstituídas. 

 

5.2.4.3. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Inicialmente vão ser apresentados os resultados dos ensaios triaxiais cíclicos em amostras indeformadas 

de modo a avaliar a suscetibilidade à liquefação com a estratigrafia real. Posteriormente serão 

apresentadas as amostras reconstituídas cuja preparação foi realizada de modo a que o solo representasse 

a condição in situ e das amostras indeformadas, para posteriores comparações. Estas condições implicam 

amostras soltas, ou seja, com índice de vazios de preparação elevados, e0. Contudo, durante as fases que 

constituem os ensaios triaxais cíclicos, descritas no capítulo 3, as amostras sofreram grandes 

assentamentos que diminuíram seu o volume e, consequentemente, o índice de vazios.  

Na Figura 5.28 estão representadas, a título comparativo, as alterações sofridas pelos índices de vazios 

entre o fim da preparação da amostra até ao fim da consolidação ou início do corte. 
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Figura 5.28 – Evolução dos índices de vazios desde o fim da preparação das amostras até ao fim da 
consolidação destas. 

Pela observação da figura, pode constatar-se que em todos os casos onde se verifica maior decréscimo 

do índice de vazios é entre o fim da preparação e o fim da saturação. Durante a própria realização dos 

ensaios, foi visível um maior assentamento sofrido pelas amostras durante a fase de percolação. Esta 

grande diminuição do índice de vazios associada a uma fase preparatória, mas indispensável, do ensaio 

triaxial revelou-se uma grande limitação na obtenção dos ensaios previstos (e pretendidos) durante a 

fase de corte. 

Na Figura 5.28 onde estão apresentados dados de todos os ensaios, é notória uma variação 

consideravelmente maior do índice de vazios para as amostras ensaiadas na câmara stress path, por 

razões que ainda não são claras. Este facto cria algumas limitações na comparação de resultados 

laboratório/in situ e entre equipamentos.  

Na Figura 5.29 são apresentadas as relações q-p’ e na Figura 5.30 as razões q-Ɛa e ∆u-Nºciclos 

correspondentes aos ensaios S1_M5_I2_ CTx1 e S1_M11_I1_CTx2. Em ambos os casos não ocorreu 

liquefação, tendo o ensaio S1_M5_I2_CTx1 alcançado 3588 ciclos e o S1_M11_I1_CTx2 3223 ciclos. 

 

  

a) b) 

Figura 5.29- Razão tensão de desvio- tensão efetiva média a) solo a 5m; b) solo a 11m. 
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a) 

  
b) 

Figura 5.30 – a) Razão Excesso de pressão neutra-Nº de ciclos em amostras indeformadas; b) Razão da 
variação da tensão de desvio-deformação axial em amostras indeformadas. 

 

O excesso de pressão neutra, ∆u, manteve-se constante ao longo da ciclagem em ambos os ensaios. 

Contudo, no ensaio S1_M11_I1_CTx2 há um crescimento inesperado de excesso de pressão neutra a 

partir de cerca do ciclo 2000, mantendo-se constante até ao fim dos ciclos, não tendo sofrido liquefação. 

 

Para a avaliação da suscetibilidade à liquefação realizaram-se, em paralelo, ensaios triaxiais cíclicos na 

câmara stress path. Estes ensaios realizaram-se nas mesmas condições que os ensaios anteriores apenas 

com a diferença da amostra ser reconstituída através do método de moist tamping. A Figura 5.31 mostra 

o comportamento do solo à profundidade de 5m e 11m, os quais correspondem a ensaios com o índice 

de vazios do solo in situ e com o índice de vazios da amostra indeformada. Para o solo a 11m de 

profundidade foram efetuados ensaios apenas com um índice de vazios de 1,32, visto que os índices de 

vazios in situ e da amostra indeformada serem idênticos e igualmente elevados. 
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a) b) 

  

c) d) 
Figura 5.31 – a) Razão tensão de desvio-tensão efetiva média em amostra reconstituída: a) do solo a 5m e b) do 

solo a 11m; c) Razão tensão de desvio-Deformação axial do solo a 5m em amostra reconstituida; d) Razão 
tensão de desvio-Deformação em amostra resconstituida: a) do solo a 5m e b) do solo a 11m; 

Nos ensaios triaxiais cíclicos em amostras indeformadas, o solo não demonstrou suscetibilidade à 

liquefação. Porém, verificou-se que, para a mesma ação cíclica, as amostras indeformadas a 5 metros 

oferecem maior resistência à liquefação que as amostras reconstituídas, pois no caso dos ensaios 

S1_M5_R2_CSP2 e S1_M5_R2_CSP3 o número de ciclos atingido na liquefação foi 3 e 19, 

respetivamente.  

Um aspecto de destaque é a diferença no índice de vazios das amostras antes da ciclagem. As amostras 

remoldadas são submetidas à ação cíclica mais compactas (índice de vazios menor) que as amostras 

indeformadas correspondentes e, sabendo que quanto maior o índice de vazios maior a probabilidade de 

liquefação, o solo indeformado teria em princípio maior suscetibilidade de liquefazer, o que não se 

demonstrou. É possível que as pequenas camadas de argila existentes criem camadas impermeáveis 

atenuando a potencialidade à liquefação das camadas de areias intercalares. Por seu turno, nas amostras 

reconstituídas o solo é misturado e torna-se naturalmente mais homogéneo, desfazendo as pequenas 

camadas impermeáveis localizadas, comportando-se, assim, como um solo distinto. 

No que diz respeito ao solo à profundidade de 11 metros, apesar da classificação atribuída de areia 

argilosa, foi considerado um solo suscetível a liquefação pelos critérios de Seed et al. (2003) e Bray e 
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Sancio (2006). Contudo, os resultados não provaram esta classificação inicial, não tendo ocorrido 

liquefação em nenhum dos ensaios deste solo.  

O Quadro 5.19 contém o parâmetro de estado, Ψ, o número de ciclos para liquefação, Nºciclos, e a 

velocidade das ondas de corte, Vs, dos ensaios realizados. As velocidades das ondas de corte in situ 

consideradas foram retiradas do ensaio de refração sísmica. 

O Vs corresponde às velocidades das ondas de corte normalizada em condições de estado recorrendo à 

expressão:  
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(2.27) 

e  a V(e) corresponde à normalização das velocidades das ondas de corte em índice de vazios através da 

expressão: 
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(2.30)  

 

Com F(e) = e-1,3, de modo a comparar os tipos de amostragem ensaiados. Como a leitura das ondas de 

corte da amostra indeformada do solo a 11 metros foi feita antes da sua consolidação na prensa cíclica, 

a V(e) foi igualmente normalizada em condições de estado.  

Para apresentar uma relação da ação sísmica com o parâmetro de estado do solo, nos solos a 5 m e a 11 

m, foi utilizado o ensaio S1_M5_R2_CSP1 que, apesar de não corresponder à ação cíclica em causa, 

ajuda na obtenção de uma linha CRR. 

 

Quadro 5.19 - Parâmetro de estado e nº de ciclos para liquefação associados à ação sísmica para cada ensaio. 

*NL- não liquefez 

 

Obtiveram-se valores do parâmetro de estado positivos para ambos os tipos de solo, o que dificulta a 

adaptação da curva de Been e Jefferies (2006) para areias limpas.  

A Figura 5.32 mostra a razão entre a resistência à ação cíclica do solo e o parâmetro de estado (Ψ) para 

areia de Mai Liao (Taiwan), MLS, com FC = 15% e 30% por Huang & Chuang (2011). O parâmetro de 

estado, como foi mencionado anteriormente, é definido pela diferença do índice de vazios inicial (e0) e 

o índice de vazios crítico, dado pela tensão efetiva média. Assim, o parâmetro de estado reflete a 

dilatância de um dado solo que considera os efeitos da densidade e da tensão efetiva.  

Ensaio/Profundidade CSR Ψ e Nºciclos 
Vs 

(m/s) 

V(e) 

(m/s) 

5 m (in situ) - - 1,10 - 166,5 - 

11 m (in situ) - - 1,32 - 166,5 168,5 

S1_M11_I1_CTx2 0,1581 0,4197 1,26 NL 99,25 97,31 

S1_M11_R1_CSP6 0,1581 0,1200 1,30 NL 196,52 151,26 

S1_M5_I2_CTx1 0,1581 0,0253 1,16 NL - - 

S1_M5_R2_CSP1 0,4745 0,0658  1 182,52 - 

S1_M5_R2_CSP2 0,1581 0,0351 1,10 1 175,35 - 

S1_M5_R2_CSP3 0,1581 0,0268 0,76 19 195,11 - 
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Os parâmetros de estado da areia MLS estendem-se para o lado positivo (Ψ> 0) muito mais do que os 

relatados por Jefferies e Been (2006). Este é um reflexo da natureza compressiva dos grãos MLS e do 

comportamento mais compressivo durante o corte. Para amostras com o mesmo parâmetro de estado, a 

razão de resistência cíclica (CRR) das amostras MT (preparadas pelo método de moist tamping) é a mais 

alta e as de DD (preparadas pelo método de dry deposition) são as mais baixas. Para dados do mesmo 

grupo de preparação de amostras, aqueles com elevado teor de finos são agrupados mais para o lado 

positivo do eixo do parâmetro de estado e valores de CRR mais baixos. Isto é novamente um reflexo da 

maior compressibilidade associada a solos com maiores frações de finos. 

 
Figura 5.32 – Correlação entre a resistência à ação cíclica e o parâmetro de estado de ensaios realizados na 

areia de Mai Liao (Huang & Chuang, 2011). 

 

Os parâmetros de estado do solo que se mostrou suscetível à liquefação (solo a 5 metros), devido à sua 

composição com FC=22%, são positivos. Deste modo, utilizou-se este gráfico para representar o solo 

deste estudo.  

Na Figura 5.33, representam-se os pontos do solo a 5 metros de profundidade no ábaco de correlação 

realizado por Huang e Chuang (2011), comparando assim o desempenho das amostras ensaiadas neste 

estudo e estimando uma curva de resistência à ação cíclica que separa a liquefação e não-liquefação das 

amostras deste solo. 

O ensaio S1_M5_R2_CSP1 e o S1_M5_R2_CSP2 liquefizeram antes dos 15 ciclos enquanto que o 

ensaio S1_M5_R2_CSP3 liquefez aos 19 ciclos. Apesar do número de ciclos do último ensaio ser maior, 

não ficará muito afastado da curva CRR deste solo. Deste modo, a curva que mais se adequa é a seguinte: 

 

)261,3(

5,7 .252,0CRR  e     (5.4) 
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Figura 5.33 – Relação da ação sísmica com parâmetro de estado do solo com FC=22% (solo a 5m) ensaiado na 
câmara Stress Path. 

 

Para a análise das velocidades das ondas de corte, consideraram-se como mais representativas dos 

valores in situ os resultados da refração sísmica do local SI1. Para efeitos da validade da comparação, 

todos os resultados, obtidos em laboratório ou in situ, foram normalizadas quanto às condições de estado. 

Como se pode verificar no quadro acima, as amostras indeformadas têm pouca representatividade no 

que toca às condições reais de confinamento. Porém, contêm a estratigrafia original do solo. Às amostras 

reconstituídas correspondem os valores das velocidades de onda de corte próximos dos valores lidos 

pelo ensaio Cross-hole, apesar de o solo estar homogeneizado.  

De seguida, na Figura 5.34, está apresentada a relação entre a ação sísmica com a velocidade das ondas 

de corte obtida pelos ensaios in situ e laboratoriais.  

A avaliação da suscetibilidade à liquefação nos ensaios cíclicos é efetuada através da expressão do ábaco 

definido por Andrus e Stokoe (2000). As curvas assinaladas com FC=5% e FC=35% correspondem a 

solos com frações finas entre os 5% e os 35%. As leituras das Vs do solo a 11 m não foram incluídas no 

gráfico, visto que a fração fina deste solo ultrapassa os 35%. 
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Figura 5.34– Relação entre a ação cíclica e a velocidade das ondas de corte para o solo a 5m e o solo a 11m da 

Lezíria-Grande enquadradas com as curvas de Andrus e Stokoe (2000) para FC de 5% e 35%. 

O solo deste estudo é composto por 22% de fração fina. Deste modo, as amostras que liquefizeram 

ficariam acima da linha CRR de FC=35%, que é o caso da amostra do ensaio S1_M5_R2_CSP1, 

S1_M5_R2_CSP2 e do solo in situ, e abaixo da linha CRR de FC=35% ficariam as amostras que não 

liquefizeram em 15 ciclos, que é o caso da amostra do ensaio S1_M5_R2_CSP3. Porém, no ensaio S1-

M5_I2_CTx1, onde a amostra é indeformada, o solo não foi suscetível à liquefação, o que contraria o 

valor da velocidade das ondas de corte in situ. 

Prossegue-se a comparação do tipo de amostragem ensaiada, amostra reconstituída através do método 

de moist tamping e amostra indeformada recolhida através do amostrador Mazier. Considerou-se o solo 

a 11 m e as V(e) das amostras, indeformada e reconstituída, e comparou-se com o valor V(e) in situ.  

Recorrendo à Figura 5.34 é possível verificar que, para as mesmas condições de estado, a velocidade 

das ondas de corte da amostra reconstituida é mais próximo da velocidade in situ que os resultados da 

velocidade das ondas de corte da amostra indeformada.  

Conclui-se que, apesar do amostrador Mazier conservar a estratigrafia original do solo, não conserva as 

condições de estado in situ. Deste modo e com base nos resultados obtidos neste estudo, pode afirmar-

se que se o solo a ensaiar for homogéneo, o amostrador Mazier não é mais representativo que uma 

amostra reconstituída pelo método de moist tamping. 
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6  
CONCLUSÃO 

6.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente dissertação dividiu-se em dois casos de estudo. Para o primeiro estudo, o objectivo foi a 

verificação da influência das condições de carregamento em ensaios triaxiais cíclicos (com ou sem 

inversão das tensões principais e com maior ou menor frequência de carregamento cíclico) para simular 

uma ação sísmica real. O segundo estudo teve como objetivo a avaliação da suscetibilidade ao fenómeno 

de liquefação de solos na região da Grande Lisboa através de ensaios in situ e laboratório, com vista ao 

microzonamento desta zona, a realizar futuramente no âmbito do Work Package 2 do projecto 

LIQUEFACT.   

Em relação ao primeiro estudo, foram reproduzidos 10 ensaios triaxias cíclicos com inversão das tensões 

principais, dos quais 7 obtiveram resultados. Foi concluído que a ação imposta num ensaio triaxial com 

inversão das direções das tensões principais é menos severa do que a ação imposta num ensaio triaxial 

cíclico em condições anisotrópicos, sem inversão das tensões principais.  

No segundo estudo, foram considerados dois locais possíveis para a materialização de um sítio piloto 

de investigação da liquefação. Após algum trabalho experimental inicial, abandonou-se o primeiro 

campo experimental, no Montijo, devido ao fraco potencial de liquefação resultante do cruzamento de 

ensaios in situ e laboratoriais.  De seguida, acompanharam-se e analisaram-se todos os ensaios in situ 

realizados no segundo campo experimental, designado Sítio-Piloto da Lezíria Grande, escolheram-se as 

profundidades para ensaiar em laboratório amostras indeformadas, recolhidas com o amostrador Mazier, 

designadamente às profundidades consideradas de maior potencial a 5 metros e a 11 metros. Constatou-

se posteriormente que as profundidades escolhidas eram compostas por intercalações de solos finos e 

solo arenoso.  

Primeiramente realizou-se, para cada amostra indeformada, um ensaio triaxial cíclico com a estratigrafia 

original, tendo mostrado a não suscetibilidade de ambos os solos ao fenómeno da liquefação. 

Após a primeira análise comportamental do solo à liquefação, os solos das amostras indeformadas foram 

submetidos a ensaios de caracterização física. O solo a 5 metros corresponde a uma areia siltosa em 

condições pouco compactas e assim, suscetível à liquefação. O solo a 11 metros corresponde a uma areia 

argilosa solta que, apesar de conter uma grande percentagem de finos, caracterizou-se através dos 

critérios de Seed et al. (2003) e Bray e Sancio (2006) como suscetível à liquefação. 

Foram, ainda, realizados ensaios triaxais cíclicos em amostras reconstituídas, sendo possível assim 

comparar os métodos de amostragem utilizados.  

O solo a 11 metros não mostrou suscetibilidade à liquefação em nenhum tipo de amostra, enquanto que 

o solo a 5 metros mostrou-se suscetível à liquefação para as amostras reconstituídas. Este resultado pode 

ser explicado pela técnica de preparação da amostra que, ao homogeneizar o solo, desfez as camadas de 

solo fino, menos permeável, existentes entre o solo arenoso, tornando-o mais suscetível ao fenómeno 
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em questão. Deste modo, conclui-se que, para solos com estratigrafia variada, heterogéneos, à escala 

das amostras tipicamente usadas em laboratórios, as amostras reconstituídas não são representativas e 

as amostras intactas podem apresentar variações muito consideráveis em termos de comportamento 

mecânico, exigindo um maior número de ensaios do que aquele habitualmente necessário.  

Foram ainda efetuadas comparações entre as velocidades das ondas de corte in situ e em laboratório 

com o objectivo de verificar a qualidade do amostrador Mazier. Com os resultados obtidos, concluiu-se 

que, apesar do amostrador Mazier conservar a estratigrafia original do solo, não conserva as condições 

de estado in situ. Sendo assim, se o solo a ensaiar for homogéneo, o amostrador Mazier não é mais 

representativo que uma amostra reconstituída pelo método de moist tamping. 

 

6.2 DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

 

A realização deste estudo permitiu alcançar conclusões para todos os objetivos previamente 

apresentados e suscitar algumas questões que devem ser estudadas para melhorar o estudo da liquefação 

dos solos. O programa de ensaios inicialmente proposto provou ser insuficiente para obter algumas 

conclusões complementares devido à dificuldade em caracterizar física e mecanicamente os solos de 

ambos os estudos. Assim, há ainda algumas incertezas em ambos os estudos que seriam eliminadas com 

desenvolvimentos futuros. Esses desenvolvimentos poderiam incluir, nomeadamente: 

 

1. no primeiro caso de estudo: 

 a realização de mais ensaios triaxiais cíclicos com e sem inversão das tensões principais, 

ensaios de corte direto simples cíclico e comparar resultados para conclusões mais 

sólidas e abrangentes; 

 a realização de mais ensaios em câmaras com frequências de carregamento distintas 

para concluir se a frequência de ciclagem é um fator importante para a ocorrência ou 

não de liquefação cíclica. 

2. no segundo caso de estudo: 

 a análise do solo presente no local de ensaio SI7 com ensaios de caracterização física, 

análises granulométricas, e mecânica, ensaios triaxiais estáticos, cíclicos;  

 a realização de ensaios in situ em mais locais potencialmente liqueficáveis e o estudo e 

a análise complementar desses solos em laboratório;  

 uma melhor caracterização mecânica dos solos deste estudo com a realização de mais 

ensaios triaxiais cíclicos e a realização de ensaios estáticos; 

 a modelação numérica destes perfis de solo heterogéneo e respetiva comparação com 

perfis equivalentes de solo homogéneo com simulação da ação sísmica local, de modo 

a avaliar a influência de intercalações de solos finos em camadas arenosas na 

suscetibilidade global desse solo à liquefação. 
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