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Teoria da deriva
dos continentes

(Taylor, 1910; Wegener, 
1915)

a) 270 milhões de anos atrás
b) 150 milhões de anos atrás
c) 1 milhão de anos atrás
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Estrutura da Terra

Movimento das Placas
devido ao equilíbrio 
termomecâncico dos 
constituintes da Terra 

(materiais, temp., 
densidade)

(espessura da crusta terrestre 
nos continentes: 25 a 40 km)

(orla de afastamento)

(zona de subducção)

Caso 1 – Falhas transcorrentes
(zonas de afastamento) e falha 
transformante

Caso 2 - Falhas mergulhantes
(falha inversa); zona de subducção
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Placas Tectónicas

Portugal localiza-se em regiões de média actividade sísmica.

Portugal continental situa-se a norte da fronteira entre as placas Euro-

Asiática e Africana (4mm/ano). Os Açores situam-se na crista média do 

Atlântico, na proximidade da junção das placas Euro-Asiática, Africana e 

Americana.



Falhas
Classificação quanto ao movimento
a) Falha
b) Falha normal
c) Falha inversa (“reverse”)
d) Falha transformante/desligamento 

(“strike-slip”)

Classificação quanto à localização
a) Falha interplacas
b) Falha intraplacas

Forças de
tracção

Falha normal



Forças de
compressão

Falha inversa

Forças de corte

Falha transformante (desligamento)
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Teoria do Ressalto Elástico

Fase (a) – Deformação assísmica
Fase (b) – Deformação sísmica



Noção de ciclo 
sísmico

(período de retorno)

Noção de ciclo 
sísmico

(período de retorno)



PrPréé e e PPóóss--EventosEventos
(foreshocks and aftershocks)(foreshocks and aftershocks)



Sismo → ondas elásticas geradas numa 
fonte sismogénica: ondas P, S, R e L



1919

2020
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SismSismóógrafosgrafos



SismSismóógrafosgrafos

PropagaPropagaçãção das ondas so das ondas síísmicassmicas



Registo das ondas sRegisto das ondas síísmicassmicas

●● RegistoRegisto dos tempos de dos tempos de chegadachegada dasdas ondasondas
P and S P and S emem, , pelo menospelo menos, 3 , 3 estaestaçõçõeses

●● GrGrááficosficos distdistâância percorrida em funncia percorrida em funçãção o do do 
tempotempo

LocalizaLocalizaçãção o do do epicentroepicentro

PS

sp

V/V/
t

d
11 −

∆
= −

VS (vel. onda S em rocha) = 2 a 5 km/s 

VP (vel. onda P em rocha) = 3 a 8 km/s 
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LocalizaLocalizaçãção o do do epicentroepicentro



Escalas de intensidade sísmica (descrição qualitativa)

Escala original de Rossi-Forrel (1880): I a X (10 graus de intensidade).

Após algumas adaptações dessa escala deu origem à denominada Escala de 

Mercalli Modificada (MMI) em 1931.

Exsitem ainda outras escalas nomeadamente a JMA (Japanese 

Meteorological Agency) e MSK (Medvedev-Spoonheuer-Karnik)

Intensidade sísmica

Escalas de intensidade sísmica (avaliação qualitativa)

Escala original de Rossi-Forrel (1880): I a X (10 graus de intensidade).

Após algumas adaptações dessa escala deu origem à denominada Escala de 

Mercalli Modificada (MMI) em 1931.

Existem ainda outras escalas nomeadamente a JMA (Japanese 

Meteorological Agency) e MSK (Medvedev-Spoonheuer-Karnik)

Intensidade sísmica

Limitações e inconvenientes:

- é quantificada em escalas ordinais (I, II, etc.) não permitindo uma 

gradação contínua;

- depende da densidade populacional e das condições locais de construção;

- é condicionada pela geologia e topografia locais;

- a sua avaliação é sempre subjectiva;

- depende do efeito da directividade.



Escala de Mercalli modificada
I  O sismo passa despercebido à maioria das pessoas.  

II  O sismo é sentido por pessoas em repouso, especialmente nos pisos
superiores dos edifícios altos. 

III  As oscilações são claramente perceptíveis no interior das habitações mas 
muitas pessoas não as identificam como sísmicas. Não há estragos materiais. 

IV  O sismo é claramente perceptível como tal no interior das habitações, 
movendo loiças, vidros e portas. No exterior, passa despercebido à maioria 
das pessoas.  

V  O sismo é claramente perceptível como tal, tanto no exterior como no 
interior das habitações, onde se partem loiças; vidros e portas batem 
fortemente.  

VI  O sismo é imediatamente identificado; os móveis nas habitações deslocam-
se, há quedas de estuques e danos nas chaminés e elementos afins.  

VII  O sismo produz danos ligeiros em estruturas de boas características, danos 
consideráveis nas construções de alvenaria corrente e colapso em grande 
número de construções afins.  

VIII  Produzem-se danos ligeiros em estruturas de boas características anti-
sísmicas, danos consideráveis nas construções de lavenaria corrente e 
colapso em grande número de construções fracas.  

IX  Produzem-se danos médios nas estruturas especiais e danos consideráveis 
na maioria dos edifícios correntes.  

X  O sismo destói a maior parte dos edifícios de alvenaria, uma grande parte 
dos edifícios de estrutura resistente e alguns edifícios ligeiros de madeira.  

XI  Colapso generalizado dos edifícios de alvenaria.  

XII  Colapso total.  
 

SismoSismo dede
New Madrid, 1811New Madrid, 1811

Carta Carta de de isossistasisossistas
(MMI)(MMI)

Isossistas - linhas, 
traçadas num mapa, 
unindo locais que 
sofreram intensidades 
sísmicas idênticas durante
o mesmo sismo.



Carta de isossistas de 
2 eventos sísmicos 

em Portugal


