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Liquefacção dos solos

O fenómeno da liquefacção dos solos traduz-se numa redução da rigidez e da 
resistência devido à geração de pressões intersticiais durante a ocorrência dos 
sismos. A liquefacção pode dar origem a deformações permanentes 
importantes e conduzir a situações em que a tensão efectiva é praticamente 
nula.

A avaliação da susceptibilidade à liquefacção deve ser feita quando o terreno é 
constituído por camadas extensas ou camadas espessas de areia solta 
submersa com ou sem finos. Esta análise deve ser feita considerando o cenário 
de “campo livre”.

A caracterização geotécnica deverá incluir, pelo menos, a realização de ensaios 
de penetração SPT ou CPT bem como análises granulométricas.  
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O valor obtido do ensaio SPT deve ser corrigido tendo em conta a energia de 
cravação bem como a tensão efectiva de recobrimento - N1(60). O factor CN

deve ser tomado igual a (100/σ’vo)1/2 com σ’vo expresso em kPa. Para 
profundidades inferiores a 3m os valores de SPT devem ser reduzidos de 25%. 
O factor CN não deve ser tomado inferior a 0.5 nem superior a 2.

O Anexo B do EC8 – parte 5 apresenta um método empírico para avaliação da 
resistência à liquefacção de solos arenosos saturados com base no ensaio 
SPT.



Liquefacção dos solos

A liquefacção ocorre quando as 
tensões de corte induzidas no solo 
excedem um determinado valor limite 

τe a partir do qual se geram pressões 
intersticiais significativas.

O EC8 apresenta um método empírico 
que estabelece a correlação entre 

τe/σ’vo e N1(60) (σ’vo é a tensão 
efectiva de recobrimento).

A – Areias limpas B – Areias siltosas
curva 1: 35% finos
curva 2: 15% finos
curva 3: < 5% finos 

Curvas N1(60) – τe/σ’vo para MS=7.5
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Para sismos com magnitude diferente de MS=7.5 deve-se multiplicar as 

ordenadas do gráfico N1(60) – τe/σ’vo pelo factor CM, cujos valores são indicados 
no Quadro seguinte:

MS CM 

5.5 2.86 

6.0 2.20 

6.5 1.69 

7.0 1.30 

8.0 0.67 
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As tensões de corte induzidas no solo podem ser estimadas através da 
expressão simplificada seguinte:

τ = 0.65 α S σvo

em que,
α = ag/g
S é um parâmetro dependente do tipo de terreno, definido no EC8 – parte 1;
σvo é a tensão total de recobrimento;

Esta expressão simplificada não deve ser aplicada para profundidades 
superiores a 20m.

O EC8 recomenda a adopção de um coeficiente de segurança de 1.25 (ou 

seja, τe/τ ≥ 1.25)



Para edifícios com fundações superficiais, a análise da susceptibilidade à 
liquefacção pode ser dispensada quando os solos arenosos saturados se 
encontram a uma profundidade superior a 15m.  A verificação também pode ser 
dispensada quando αS < 0.15 e verificar simultaneamente uma ou mais das 
condições seguintes:
• areias com % de argila superior a 20% com IP > 10;
• areias com % silte > 35% e N1(60) > 20;
• areias limpas com N1(60) > 30.

Em terrenos com potencial risco de liquefacção, a utilização de estacas deve 
ser encarada com alguma cautela, uma vez que se podem gerar impulsos 
laterais muito significativos e, além disso, é difícil de quantificar com rigor qual a 
espessura e a localização dos estratos susceptíveis à liquefacção.
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