


Os Sismos ou Tremores de Terra, são

fenómenos de movimento da crosta

terrestre resultantes da libertação de

energia.

Em todo o planeta verificam-se mais de 3000 abalos 

sísmicos por dia: um em cada trinta segundos…



Tectónicos Vulcânicos

Provocados pela 

actividade humana

Falhas, dobras, 

movimentos das 

placas tectónicas. 
Provocam, 

geralmente, sismos 
devastadores e muito 

violentos

O magma ao

ascender pode

provocar peque-

nos abalos

sísmicos



Pedreiras e construção civil
Explosões em minas

Testes nucleares Barragens







Monte Stª Helena

Atividade explosiva









Neste tipo de sismos, verifica-se uma acumulação de energia,

devido ao movimento lento das placas litosféricas. Assim, durante

anos ou séculos, acumulam-se enormes quantidades de energia que

provocam deformação dos materiais rochosos.

Quando os materiais atingem o limite de acumulação de energia,

fraturam, libertando instantaneamente a energia acumulada.

Os dois lados da falha que se

originou, movimentam-se em

sentido oposto ao da força

deformadora o que se designa

por mecanismo de

RESSALTO ELÁSTICO.





A energia libertada, propaga-se através de ondas até à

superfície. Aí estas transferem a energia para os materiais

existentes, o que os faz vibrar.





Profundidade focal
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São as mais

rápidas. São

ondas de tipo

longitudinal, as

rochas vibram no

sentido do avanço

da onda.

São mais lentas. De

tipo transversal, a

vibração das partículas

é perpendicular ao

avanço da onda
Quando as ondas P e S

chegam na superfície

originam ondas na

terra. São ondas de

grande amplitude ou

ondas L.

Ondas P (primarias)

Ondas S (secundarias)

Ondas superficiais



Devido à composição heterogénea da Terra, o trajeto das 

ondas  sísmicas é, em regra, curvilíneo.

Ondas sísmicas internas:

Ondas Primárias, P

Ondas Secundárias, S

Ondas sísmicas superficiais:

Ondas de Love

Ondas de Rayleigh



Sismologia

Estudo dos sismos

e da estrutura da

terra, a partir do

comportamento das

ondas sísmicas.







A Terra é um planeta geologicamente activo

Os sismos e os vulcões são testemunhos evidentes dessa
actividade, sendo uns e outros resultantes de tensões
internas e do geotermismo terrestre.



• Ao longo dos tempos geológicos, a terra

tem estado sujeita a tensões

responsáveis pela construção de cadeias

montanhosas e pela deriva dos

continentes.

Tectónica de placas:



Dinâmica da crosta

https://www.planetseed.com/files/flash/sci

ence/features/earth/livingplanet/plate_bou

ndaries/en/index.html?width=570%26heig

ht=475%26popup=true

https://www.planetseed.com/files/flash/science/features/earth/livingplanet/plate_boundaries/en/index.html?width=570%26height=475%26popup=true




Teoria do ressalto elástico

Forças internas

Deformação das rochas

Ruptura e deslocação das rochas

Sismos



Uma vez formada, a falha pode permanecer

activa, ou seja as tensões continuam a actuar,

provocando periodicamente novos movimentos ao

longo da falha e por isso novos sismos.







A fronteira entre placas tectónicas falha activa

Duas falhas activa : Falha de 

Santo André, (E.U.A), Falha da 

Anatólia (Turquia)



Na maior parte dos casos, os sismos

tectónicos devem-se a movimentos ao

longo de falhas geológicas existentes

entre as diferentes placas tectónicas que

constituem a região superficial terrestre,

as quais se movimentam entre si.

http://www.snpc.pt/SNPC2000/RISCOS/naturais/sismos/frames/r2_sismos_glossario.htm


Sismos tectónicos

Falha normal

Deslizamento esquerda

Falha inversa

Deslizamento direita



13 de Janeiro 2001- El Salvador;



Ondas P

a)

Ondas S

b)

Ondas L

c)

Ondas

Rayleigh d)

Significado

Meios de 

propagação

Velocidade

Movimentação

COMPLETA O ESQUEMA SEGUINTE:



TSUNAMIS
Os tsunamis formam-se quando o fundo oceânico é

deformado, na sequência da libertação de energia
sísmica, deslocando verticalmente a coluna de água
que repousa sobre ele (sismos interplaca).







Distribuição 

geográfica
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Detecção e registo de sismos

 Os sismógrafos são

aparelhos de precisão que

registam, em sismogramas,

a passagem das ondas

sísmicas.

Numa estação sismográfica existem, geralmente, três

sismógrafos: um que regista os movimentos verticais e

outros dois que registam os movimentos horizontais (um

orientado na direcção N-S e outro na direcção E-W).

Registo
Peso ou massa 

inerte

Íman 

amortecedor





Sismograma: registo obtido por um sismógrafo





Escala de MERCALLI e Sieberg ou escala de intensidades

A intensidade de um sismo num determinado local, avalia-se por entrevista às

populações e pela verificação do local, por técnicos especializados e das

declarações dos inquiridos.

a) Tem doze valores;

b) Baseia-se nas 

observações  e 

relatos das

testemunhas;

c) É uma escala de

INTENSIDADES



Carta de isossistas
Isossistas são linhas que unem pontos de igual intensidade de um

sismo.

As isossistas (linhas a vermelho) são

estabelecidas a partir do epicentro,

diminuindo a intensidade do sismo à

medida que nos afastamos do

epicentro (localizou-se próximo de

Benavente).

Após a determinação da intensidade

do sismo nos vários locais da região

onde foi sentido e localizado o

epicentro, pode-se obter uma carta

de isossistas.



Escala de Richter

a) Baseia-se na

MAGNITUDE;

b) Relaciona-se com a

energia libertada num

sismo.



Como se avaliam os sismos
Intensidade e Magnitude de um sismo

ESCALA de MERCALLI ESCALA de RICHTER

Avalia a intensidade de um 
sismo através:
. da percepção do sismo pela 
população.
. do grau de destruição.

Avalia a magnitude de um 
sismo, através do cálculo da 
energia libertada no foco ou 
hipocentro.

Instrumentos de trabalho: 
inquéritos realizados às 
populações e registos descritivos 
do grau de destruição.

Instrumentos de trabalho: 
sismogramas

Fechada, com XII graus. Aberta

Qualitativa e Subjectiva Quantitativa e Objectiva

Exprime-se em numeração 
romana

Exprime-se em numeração
árabe



Sismicidade em Portugal - um pouco de história



O Terramoto de 1755



Lisboa … 1 de Novembro de 1755 … Dia de Todos os Santos …



O Terramoto de 1755

Actualmente, alguns estudos  referem a Falha do Marquês de Pombal como 

zona provável do epicentro. Esta Falha situa-se a 100km a W do Cabo de 

São Vicente. O sismo ocorreu às 9h40m e às 10h00m, um enorme 

tsunami (cerca de 15m de altura), abateu-se sobre a zona ribeirinha de 

Lisboa, matando milhares de pessoas que aí tinham procurado refúgio, 

fugindo de uma cidade incendiada e em ruínas. 

Este sismo foi sentido em Marrocos, onde houve também grandes 

derrocadas e muitas vítimas, provocando pequenos estragos no Norte de 

Portugal, no Sul de Espanha e na Argélia. Estendeu-se a França, Suiça, 

Itália, Alemanha e Madeira e Açores. A magnitude é estimada de 8,75.



Ao todo morreram esmagadas, afogadas ou queimadas cerca de 60 000 pessoas, tendo ruído 
cerca de 10 000 casas. Lisboa ficou reduzida a destroços e cinzas, como se tivesse sido atingida 

por uma bomba atómica



As zonas sismogénicas mais ativas

na região do Faial situam-se a oeste

da ilha, no canal Faial-Pico e a NE

da Ribeirinha. Também se tem

observado alguma atividade

associada ao Graben de Pedro

Miguel, ao Vulcão Caldeira do Faial

e ao alinhamento do Capelo.

O evento mais forte dos últimos 30 anos

registou-se a 9 de Julho de 1998 e teve

epicentro a cerca de 5 km a NE da Ribeirinha,

tendo atingido magnitude 5.8 e sido sentido no

Faial com intensidade máxima de VIII (EMM).





Sismicidade em Portugal





O que fazer durante um sismo?



Manter a calma. Falar o mais possível com
tranquilidade, procurando inspirar confiança
a todos os presentes.

Estando no interior de um edifício é melhor
não sair. Devemos colocar-nos debaixo de
uma mesa forte ou junto da ombreira de
uma porta ou de uma coluna, afastados de
janelas ou objectos que possam soltar-se e
escorregar. Do mesmo modo, não devemos
ficar próximos de quadros eléctricos ou de
instalações de gás.



Não usar nunca elevadores, nem mesmo escadas.

Procurar não se assustar com a quebra de
vidros e outros objectos ou com a falta de
luz.

Se decidirmos sair e procurar

espaços abertos, ficar longe de

edifícios ou cabos elétricos.



Numa zona montanhosa é

preciso ter muita atenção

a rochas e outros

materiais que se podem

soltar a todo o momento.

Se, no momento do sismo, nos

deslocarmos de automóvel, o

melhor é parar longe de edifícios

ou pontes, mas não sair.



O que fazer depois de um sismo?



Não acender fósforos ou outra
chama até desligar a energia
eléctrica e o gás, fazendo um
balanço de fugas e outros danos.
Fechar também a água.

Localizar feridos, colaborar no seu

resgate e administrar os primeiros

socorros no caso de ter os

conhecimentos necessários.

Não utilizar o telefone a não ser em

situações de emergência.



Limpar eventuais derrames de substâncias 

perigosas, tóxicas ou inflamáveis.

Ter o cuidado de andar sempre

calçado.

Abandonar o local onde nos encontramos se
este não oferecer condições de segurança.

Não alimentar boatos.

Não tocar em cabos eléctricos que tenham
caído nem em objectos que estejam em
contacto com eles.



Manter-se atento às notícias através do rádio 

portátil.

Manter as ruas desobstruídas para a 

passagem de veículos de emergência.

Colaborar com as autoridades.

Manter-se alerta para os efeitos das 

réplicas que se seguirão ao sismo 

principal.



Previsão dos sismos e 

prevenção dos seus efeitos

Medidas preventivas em relação as consequências de um sismo

Estudo geológico dos terrenos

Construções parassísmicas

Formação de pessoal

Planos de evacuação 

Educação da população



Construções Parassísmicas

Edifício no Japão

Ponte Vasco da Gama



Efeitos devastadores dos sismos
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http://www.ipma.pt/pt/geofisica/comunicados/

http://www.ipma.pt/pt/geofisica/comunicados/


Outros casos documentados




























