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1. Sismologia 

 

 

A sismologia é o ramo da geofísica que estuda os fenómenos relacionados com a 

ocorrência de sismos. Os sismos correspondem a movimentos vibratórios, bruscos e breves 

da litosfera terrestre, causados pela propagação de ondas sísmicas. 

As ondas sísmicas correspondem a manifestações de energia, resultante da fratura de 

rochas ou do movimento dos blocos ao longo de uma falha, e que se propagam em todas as 

direções, acabando por atingir a superfície terrestre. 

O hipocentro é a região do interior da Terra onde se origina um sismo ou foco 

sísmico (Figura 1). 

O epicentro é o ponto na superfície terrestre, na vertical, que fica mais próximo do 

hipocentro (Figura 1). Consoante a sua localização, o sismo classifica-se em terramoto ou 

maremoto (quando se situa no mar). 

A profundidade focal corresponde à distância entre o hipocentro e o epicentro. 

Frente de onda corresponde à superfície que separa as partículas que já entraram em 

vibração das que ainda não o fizeram; raio sísmico corresponde a qualquer trajetória 

perpendicular à frente de onda. 

O aparelho que regista com precisão e nitidez a vibração do solo provocada pela 

passagem das ondas sísmicas designa-se por sismógrafo, sendo o gráfico obtido, através 

do qual se podem observar caraterísticas da propagação das diferentes ondas, designado de 

sismograma. 

As isossistas são linhas curvas e de forma irregular, distribuídas em torno do 

epicentro, que unem pontos com igual intensidade sísmica.  

Antes e depois de um sismo são geralmente sentidos pequenos sismos, que se 

designam de abalos premonitórios e réplicas, respetivamente. 

 

 

 

 
 

 

Figura 1 – Parâmetros de caraterização 

sísmica. 
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2. Tipos de sismos 

 

 

Os sismos podem ser agrupados em 2 grandes grupos - sismos naturais e sismos 

artificiais. Os sismos artificiais incluem explosões em minas e pedreiras, explosões 

nucleares; os sismos naturais incluem os sismos tectónicos – resultam de movimentos das 

placas tectónicas, originando as falhas (inversa, transformante e normal), os sismos de 

colapso – resultam do abatimento de grutas, de avalanchas ou deslizamento de terrenos, e 

os sismos vulcânicos, que resultam de movimentos magmáticos e das fortes pressões que 

se fazem sentir num vulcão antes de entrar em erupção (Figura 2). 

Figura 2 – Tipos de sismos: A – sismos tectónicos, B – sismos de colapso, C – sismos vulcânicos.  
 

 

3. Ondas sísmicas 

 

 

Existem vários tipos de ondas sísmicas, que se podem agrupar em ondas de 

profundidade, interiores ou volumétricas – ondas P e ondas S, e em ondas superficiais 

ou longas – ondas L e ondas R (Figura 3). 

 

3.1. Ondas de profundidade 

 

3.1.1. Ondas P, primárias, longitudinais ou de compressão 

  

As ondas P ou primárias são as primeiras a serem sentidas quando há um abalo 

sísmico, uma vez que são as mais rápidas. Propagam-se em meios sólidos, líquidos e 

gasosos, paralelamente à direção da propagação da onda. À superfície ouvem-se como um 

trovão distante. 

A B C 
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3.1.2. Ondas S, secundárias ou transversais 

 

As ondas S são as segundas a serem detetadas, uma vez que são mais lentas do que 

as ondas P. Apenas se propagam em meios sólidos, de forma perpendicular à direção de 

propagação das ondas. À sua passagem a terra treme. 

 

3.2. Ondas superficiais ou longas  

 

3.2.1. Ondas L ou de Love 

 

As ondas L formam-se depois que as ondas P e S chegam à superfície. São mais 

lentas, mas possuem uma maior amplitude, logo provocam maiores estragos. Propagam-se 

em sólidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Esquema animado 

sobre os diferentes tipos de ondas 

sísmicas – ondas P, ondas S e 

ondas L. 

 

 

4. Escalas de medição dos sismos 

 

 

Os sismos são avaliados recorrendo a dois parâmetros, um qualitativo – intensidade, 

e um quantitativo – magnitude. Cada um destes parâmetros é medido recorrendo a duas 

escalas diferentes – Escala de Mercalli modificada (para a intensidade) e Escala de 

Richter (para a magnitude) (Quadro 1). 
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A intensidade é um parâmetro que carateriza os efeitos produzidos pelos sismos nas 

pessoas, objetos, estruturas construídas e meio ambiente, num determinado local. A cada 

conjunto de efeitos corresponde um grau de intensidade. A intensidade depende: 

 da quantidade de energia libertada pelo sismo no foco (magnitude); 

 da profundidade do foco; 

 da distância do epicentro; 

 das caraterísticas geológicas do terreno; 

 do comportamento das populações. 

 

A Escala de Mercalli Modificada descreve os pormenores produzidos pela vibração 

do solo, associando-lhe um determinado grau de intensidade, sendo estes representados por 

algarismos romanos. 

 

A magnitude de um sismo está relacionada com a energia que é libertada no 

hipocentro e representa-se por algarismos árabes. 

 
Quadro 1 – Escala de magnitude de Richter versus Escala de Intensidade de Mercalli. 

 

 

5. Cartas de isossistas 
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Depois de se estimar a intensidade de um sismo em diferentes locais da região 

afetada pelo sismo, traçam-se linhas curvas fechadas em torno do epicentro – as isossistas. 

Estas linham unem pontos de igual intensidade sísmica. Com as isossistas é possível obter 

as cartas de isossistas (Figura 4). 

 
Figura 4 – Carta de isossistas do sismo que afetou os Açores a 31 de março de 1967. 

 

 

6. Sismicidade em Portugal 

 

 

Portugal continental situa-se muito próximo da fronteira entre a placa Euro-Asiática 

e a placa Africana, pelo que a atividade sísmica que se faz sentir resulta da proximidade à 

falha Açores-Gibraltar (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Intensidade sísmica em Portugal continental. 
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7. Sismicidade no Mundo 

 

 

As principais zonas sísmicas a nível mundial coincidem com os limites das placas 

tectónicas (Figura 6): 

 zona circumpacífica; 

 zona dorsal médio-oceânica; 

 limite entre o continente Euro-Asiático e o continente africano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Intensidade sísmica a nível mundial. 
 

O enquadramento tectónico dos sismos permite classificá-los em: 

 Sismos interplaca – ocorrem nas zonas de fronteira de placa (maior ocorrência nas 

zonas de colisão); 

 Sismos intraplaca - ocorrem no interior das placas tectónicas (consequência de 

falhas ativas). 

 

8. O que fazer em caso de sismo 

 

 

8.1. Antes de um sismo 

 

 Ter em casa equipamento de sobrevivência que inclua um extintor de incêndio, um 

kit de primeiros socorros, um rádio portátil a pilhas, uma lanterna, pilhas extras, alimentos 

enlatados e leite em pó para, pelo menos, uma semana; um abre-latas; uma garrafa de 

lixívia (que servirá para desinfetar a água); 
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 Aprender a desligar o gás, a água e a eletricidade em casa; 

 Definir um ponto de encontro com a sua família; 

 Não deixar objetos pesados em prateleiras, e manter os espaços arrumados e nunca 

ocupados em demasia com peças de mobiliário alto, tendo o cuidado de fixar firmemente 

quadros, cilindros, tanques e outros objetos pesados; 

 Conhecer o plano de emergência da sua escola ou local de trabalho; 

 Identificar os sítios que, em caso de sismo, serão mais seguros, em casa, na escola, 

ou noutros locais – ombreiras das portas e a proximidade de colunas. 

 

8.2. Durante um sismo 

 

 Manter a calma; 

 Se estiver dentro de casa, ficar junto da parede perto do centro do edifício ou junto 

de uma porta, ou rastejar para debaixo de móveis pesados (uma mesa ou balcão), porém 

manter-se afastado de janelas e portas exteriores; 

 Se estiver ao ar livre, afastar-se de linhas de energia ou qualquer coisa que possa 

cair. Mantenha-se afastado de edifícios, uma vez que o prédio ou parte deste pode cair em 

cima de si; 

 Não utilize fósforos, velas, ou qualquer outro tipo de chama, por causa das 

prováveis ruturas de gás; 

 Se estiver dentro de um carro, pare o carro e permanece dentro do mesmo até o 

sismo parar, mas o melhor será parar longe de edifícios ou pontes; 

 Não usar os elevadores. 

 

8.3. Depois de um sismo 

 

 Verificar as suas lesões e das pessoas que estão consigo. Prestar os primeiros 

socorros a quem mais precisar deles; 

 Fechar as válvulas de entrada de água, gás e cabos elétricos; 

 Verificar o cheiro de gás. Se sentir o cheiro a gás, abrir todas as janelas e portas, 

sair imediatamente, e relatá-lo às autoridades; 

 Ligar o rádio. Evite utilizar o telefone, a não ser em caso de emergência; 

 Não entrar em edifícios danificados; 
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 Ter cuidado com vidros quebrados e entulho. Usar botas ou sapatos resistentes para 

evitar cortes nos pés; 

 Ter cuidado com chaminés, uma vez que elas podem cair sobre si; 

 Ficar longe de praias, uma vez que é comum o aparecimento súbito de tsunamis 

após o chão parar de tremer; 

 Ficar longe de áreas danificadas; 

 Se estiver na escola ou no trabalho, siga o plano de emergência ou as instruções da 

pessoa responsável; 

 Espere a existência de tremores secundários, normalmente designados por réplicas; 

 Mantenha as ruas desobstruídas para a passagem de veículos de emergência. 
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