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Portugal, ao longo da sua história tem sido afetado por alguns 
sismos que causaram vítimas mortais e avultados danos materiais. 
No século XX, o país foi sujeito a eventos telúricos que causaram 
perdas humanas e danos materiais significativos. O último, e mais 
significativo, ocorreu na madrugada de 28 de fevereiro de 1969. 
Este evento sísmico foi sentido em todo o território continental, 
tendo provocado danos significativos no sul de Portugal e em 
Marrocos, e originou um pequeno tsunami. O sismo de 28 de 
fevereiro de 1969 deu um dos maiores impulsos para a melhoria 
significativa da rede sísmica nacional e veio reforçar a importância 
da necessidade de: 

i. dispor de edifícios com construção sismo-resistente elevada, 
ii. uma proteção civil capaz de responder a tais fenómenos e 
iii. educar a população para ser mais resiliente face a tais 

eventos naturais.

Volvidos 50 anos sobre o maior sismo que afetou Portugal 
continental no século XX, torna-se pertinente fazer uma reflexão 
e um balanço sobre as medidas tomadas desde então para fazer 
face a tais fenómenos, assim como ponderar e debater as linhas 
diretivas que devem ser seguidas por forma a tornar o país mais 
resiliente, possibilitando desta forma aprender com o passado 
para melhorar o futuro.
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Ao longo dos tempos, o nosso planeta tem sido palco de diversos eventos ge-

ológicos, muitos dos quais com consequências significativas, quer em termos lo-

cais, quer a nível regional e/ou global. De entre os fenómenos com maior impacte 

contam-se as erupções vulcânicas, os sismos, os movimentos em massa e os mare-

motos (tsunamis). Muitas vezes, a manifestação de tais riscos geológicos ocorrem 

simultaneamente, o que torna os seus efeitos ainda mais devastadores. A título de 

exemplo, e considerando a história mais recente da Humanidade, salienta-se a erup-

ção do Vulcão Krakatoa (Indonésia), a 26 de Agosto de 1883, na qual 827 000 km2 

ficaram cobertos por pedra pomes e cinzas vulcânicas emitidas no decorrer deste 

evento. Durante esta erupção foram gerados vários tsunamis que provocaram mais 

de 36 000 mortos.

No que respeita aos movimentos em massa, um dos mais catastróficos do século 

XX ocorreu em Dezembro de 1999, na Venezuela. Durante esse inverno, períodos 

de chuvas anormalmente intensas no estado de Vargas desencadearam inúmeros mo-

vimentos de massa que causaram cerca de 30 000 mortos, sendo que cerca de 10 % 

da população desse estado pereceu nesses eventos.

Todavia, de entre os diferentes riscos geológicos, os sismos são aqueles que ocor-

rem com maior frequência. Além disso, um único evento sísmico pode ser respon-

sável por devastações enormes e elevados perecimentos entre as populações mais 

atingidas. Por outro lado, são eles que também apresentam a maior taxa de eventos 

associados, nomeadamente maremotos e movimentos de vertente.  

O evento mais devastador do século XXI, até ao presente, foi o tremor de terra 

ocorrido no dia 24 de Dezembro de 2004, junto à costa oeste de Samatra (Indoné-

sia) que, conjuntamente com os maremotos gerados pelo sismo, provocou a morte 

a mais de 220 000 pessoas, em 14 países. Mais recentemente, a 25 de abril de 2015, 

outro sismo, de magnitude 7,8, causou a morte a mais de 8 000 pessoas e deixou 

centenas de milhares sem casa, no Nepal.

Portugal, ao longo da sua história tem sido palco de diversos eventos sísmicos 

dos quais se destaca o tremor de terra de 1755, com maremoto associado, o qual 

provocou a destruição de Lisboa e causou elevados danos na região algarvia e do 



golfo de Cádis e um profundo abalo na consciência política e social da altura. As 

medidas levadas a cabo por Marquês de Pombal para a reconstrução da capital do 

país foram de reconhecido mérito.

Todavia, Portugal foi afetado por mais eventos sísmicos catastróficos, com per-

das humanas e elevados danos materiais. O tremor de terra que ocorreu ao final 

da tarde do dia 23 de Abril de 1909, com origem no sistema de falhas do Vale do 

Tejo e que afetou especialmente a região de Benavente e Samora Correia, foi o que 

causou maior número de vítimas no século XX em Portugal, enquanto que o sismo 

de 28 de Fevereiro de 1969, com epicentro a cerca de 200 Km a sudoeste de Sagres 

e sentido em todo o país, foi o de maior magnitude desse século. 

Quando se fala no sismo de Benavente, é incontornável não falar de um grande 

geólogo, Léon Paul Choffat, pois a ele se deve a primeira carta macrossímica de 

Portugal, efetuada com base nos efeitos sentidos devido ao referido evento, assim 

como muitos dos trabalhos que constituíram a base de muitos outros estudos sobre 

a Geologia de Portugal. Paul Choffat, tendo nascido a 14 de Maio de 1849 na Suí-

ça, veio para Portugal em 1878 onde residiu até à sua morte a 06 de Junho de 1919. 

Outro importante tremor de terra, registado na região de Pokuplje, situada 39 

Km a sueste de Zagreb, a 8 de Outubro de 1909, por isso, também há 110 anos, 

permitiu a Andrija Mohorovičić a descoberta de uma descontinuidade nas proprie-

dades mecânicas dos materiais geológicos, que marca a transição entre a crusta e o 

manto da Terra. Ganhou fama ao postular a existência dessa descontinuidade, ao 

ponto de ter ficado conhecida como descontinuidade de Mohorovičić, ou simples-

mente de Moho.

Por todas estas razões, a escolha temática para o XII Encontro Nacional de 

Riscos não poderia ser outra que não a do Risco Sísmico, não só pelas efemérides 

relativas aos tremores de terra de Benavente e de Pokuplje (110 anos), bem como 

do de 1969 (50 anos), mas também pelas celebrações dos 110 anos da descoberta da 

descontinuidade de Moho e dos 100 anos da morte de Paul Choffat. Por outro lado, 

sendo o Algarve uma das regiões com maior risco sísmico, pareceu-nos natural esco-

lher Faro para a realização deste XII Encontro. Acresce, ainda, que a reflexão à volta 

dessas manifestações do risco sísmico permite juntar várias áreas do conhecimento 

e da sociedade por forma a refletir sobre o que aprendemos com o passado, analisar 



as melhorias verificadas desde então e perceber o que ainda é necessário fazer para 

potencializar a resiliência das populações. 

Com este encontro pretende-se colocar a comunidade científica, os agentes de 

proteção civil, os órgãos de soberania regionais/locais, os professores e a população 

em geral a refletir sobre o que fazer em caso de catástrofes deste tipo, aprendendo 

com o passado para melhorar o presente e o futuro, tomando consciência de que, 

cada dia que passa, estamos mais próximos de um evento devastador. 

Neste encontro discutiu-se a forma como a sociedade encara estes fenómenos 

naturais e se ela estará melhor informada e preparada para os enfrentar do que estava 

no passado. Refletiu-se também sobre o modo como estes conteúdos são abordados 

atualmente nos diversos níveis de ensino não superior, bem como sobre a forma 

como tais conceitos são apreendidos pelos alunos e, ainda, sobre como agir para 

incutir à sociedade a necessidade de a tornar mais resiliente a tais riscos geológicos. 

A história da ciência, assim como os seus protagonistas, têm um papel funda-

mental na evolução do conhecimento, razão pela qual esta temática também fez 

parte integrante do Encontro, por forma a complementar e consolidar toda a apren-

dizagem decorrente do passado.

Luciano Lourenço

Ana Gomes
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Resumo: Portugal Continental é uma região afetada por uma sismicidade mo-
derada. Os sismos são infrequentes e pode passar uma geração sem 
que um sismo forte ocorra. No entanto a história mostra que sismos 
destruidores, como o de 1 de novembro de 1755, que também gerou 
um tsunami devastador, podem suceder. Já aconteceu no passado e o 
conhecimento que temos do Planeta dinâmico em que vivemos diz-nos 
que irão com certeza ocorrer no futuro, não sabemos é quando. Pode 
suceder na nossa geração, na dos nossos filhos ou dos nossos netos. É 
por isso nosso dever e obrigação estar preparados e preparar as novas 
gerações para o que pode acontecer a qualquer momento, construir uma 
sociedade mais responsável e resiliente. Neste artigo serão apresentadas as 
atividades desenvolvidas no Instituto Dom Luiz destinadas a promover 
o conhecimento sobre os sismos e sobre a perigosidade e risco sísmico, 
quer junto da comunidade escolar, quer junto do público em geral. 
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Abstract:  Mainland Portugal is a region affected by moderate seismicity. Large 
earthquakes are rare, and a generation can live without a strong event 
occurring. However, history records that destructive earthquakes like 
that of 1 November 1755, that also cause a devastating tsunami, can 
happen. It has happened in the past, and our current knowledge of 
our dynamic planet shows that it will happen in the future, but we 
don’t know when. It could be in our generation, that of our children, 
or that of our grandchildren. It is thus our duty and obligation to 
be prepared and prepare future generations for an event that may 
occur anytime, by building a responsible and resilient society. In this 
article we present the activities promoted by Instituto Dom Luiz to 
foster knowledge on earthquakes, seismic hazard and risk, aimed at 
schools and the general public.

Keywords: Seismic risk, earthquakes, hazard, mitigation.

Introdução

Se perguntarmos a alguém que habite em Portugal Continental se já sentiu um 

sismo, o mais certo é obter uma resposta negativa ou então a recordação daquele 

evento que fez balançar a cama ou as cadeiras ou que no máximo tenha feito ba-

rulho ao fazer vibrar as janelas. Para a geração mais velha, mais de 50 anos, quase 

todos se lembrarão do sismo de 28 de fevereiro de 1969 que fez vibrar todo o ter-

ritório de forma mais violenta, sem causar no entanto uma destruição significativa. 

Houve poucas vítimas mortais, a maior parte das quais por comoção.

A ausência ou raridade de grandes sismos destruidores em Portugal Continental 

não nos deve, no entanto, deixar descansados. A história obriga-nos a recordar o 

grande sismo e tsunami de 1 de novembro de 1755 que causou grande destruição 

no Algarve e em Lisboa, afetando significativamente todo o País. O sismo de 1969 é 

ainda hoje o evento de maior magnitude a ter afetado o continente Europeu, sendo 

o terramoto de 1755 o maior na Europa desde o ano 1000.
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Se já aconteceu no passado, irá com certeza acontecer no futuro. A ciência ainda 

não avançou o suficiente para dizer quando ou para dizer exatamente onde. Por-

tugal enquadra-se na geodinâmica planetária numa zona dita de deformação lenta, 

dominada pela convergência entre as placas Euroasiática e Nubia com uma veloci-

dade de cerca de 4 a 5 mm/ano. A fronteira de placas que existe a Sul e Sudoeste do 

Algarve, fonte das tensões que geram os sismos, não se encontra bem definida por 

um único limite geológico. A fronteira é classificada como “difusa” no sentido em 

que a deformação relativa é acomodada por várias falhas numa geometria complexa. 

Por outro lado, as tensões geradas neste domínio propagam-se para o interior do 

continente dando a origem a sismos na região emersa, onde se destaca a ocorrência 

do terramoto de Benavente a 23 de abril de 1909.

A probabilidade de ocorrência dum sismo forte ou mesmo destruidor é um risco 

real e por isso é nossa obrigação, e dever, estar preparados e preparar as gerações 

futuras para a sua ocorrência. Apenas com o desenvolvimento duma conscienciali-

zação coletiva podemos construir uma sociedade mais responsável e resiliente.

O Instituto Dom Luiz da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa 

(IDL) é uma das instituições em Portugal que se tem preocupado com a mitigação 

do risco sísmico através da realização de atividades junto das Escolas e também 

junto da sociedade em geral. O IDL procura atingir dois objetivos (Custódio et al., 

2016): (i) aumentar a perceção e entendimento do risco sísmico e processos asso-

ciados, como sejam a liquefação de solos, tsunamis, etc.; (ii) aumentar a qualidade 

do ensino da ciência relacionada com a sismologia, promovendo ao mesmo tempo 

a atração de estudantes talentosos e motivados para as Ciências da Terra. Enquanto 

que o objetivo (i) é concretizado através da receção nas instalações do IDL de visitas 

de Escolas, com idas a Escolas, com a realização de atividades fora do ambiente 

escolar para o público em geral, o objetivo (ii) é abordado através da realização de 

oficinas para os Professores e com o envolvimento como formadores de estudantes 

universitários e pré-universitários.

Neste trabalho iremos apresentar algumas dessas atividades de forma a incen-

tivar os leitores a reproduzi-las e estimular a sua imaginação no desenvolvimento 

de novas atividades. O relato não é exaustivo, concentrando-se a apresentação nos 

aspetos mais inovadores ou menos habituais da intervenção do IDL.
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Os sismos, perigo e risco sísmico

“O que é um sismo?”. Esta pergunta é muito simples e deveria ser de resposta 

evidente para um Sismólogo. No entanto tal não é verdade. Em primeiro lugar 

devemos considerar que as pessoas empregam o termo «sismo» com dois sentidos 

correntes bastante diversos, como se ilustra pela transcrição desta conversa banal, 

algures num qualquer café de Portugal Continental:

•	 «Sentiste o sismo de ontem?», pergunta a personagem A.

•	 «Senti. Desta vez parece que o sismo foi a 200 km de distância da costa, 

responde a personagem B.

No caso da personagem A, ela esta obviamente a referir-se à vibração do solo, 

que se comunica aos objetos e edifícios e que pode ser sentida pelas pessoas e ani-

mais. A resposta da personagem B refere o sismo como sendo o local onde se terá 

dado a libertação da energia sísmica.

Vemos assim que a palavra «sismo» tanto representa o processo físico da sua ori-

gem como a vibração a que ele da origem. Mesmo a literatura profissional está repleta 

desta ambiguidade, que iremos tentar evitar o mais possível. Promover a educação 

para os sismos de forma a construir uma sociedade mais resiliente tem então duas 

vertentes que iremos abordar de forma separada: (i) compreender melhor como os 

sismos são gerados, como se medem, onde ocorrem e com que frequência; (ii) quais 

são as consequências da vibração sísmica e como se podem mitigar os seus efeitos.

Os sismos, origem da vibração

Os sismos (de origem tectónica) ocorrem pela rotura súbita numa falha. Devido 

à dinâmica do planeta, e no caso de Portugal Continental, devido à convergência 

lenta entre as placas Euroasiática e Nubia, a rocha da litosfera está sujeita a uma ten-

são crescente. Quando essa tensão atinge o limite de rotura do material este rompe 

de forma brusca dando origem ao sismo. Uma parte da energia elástica acumulada 
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é libertada sob a forma de ondas sísmicas que irão dar origem à vibração do solo. 

O foco (ou hipocentro) é o ponto no interior da litosfera onde se iniciou a rotura 

sísmica, sendo o epicentro a sua projeção à superfície. 

Vários aspetos há a salientar que decorrem do processo de geração de sismos 

acima descrito: 

(i) um sismo não é um ponto, a falha geradora tem dimensões que podem atin-

gir centenas de km ou mesmo mais de 1000 km de extensão; 

(ii) sendo assim é fácil de perceber que a rotura sísmica não é instantânea. Ela 

propaga-se a uma velocidade típica de alguns km/s e por isso quanto maior 

for a falha (maior o sismo) também maior será a duração da rotura.

(iii) Se rasgarmos uma folha de papel estamos a gerar um sismo. O som que ou-

vimos são as ondas sísmicas, enquanto que o ponto onde se iniciou o rasgão 

é o foco. É fácil de perceber que o som não se libertou apenas no foco, mas 

que se foi libertando dos sucessivos pontos de rotura. É exatamente o que 

acontece com os sismos de origem tectónica, a energia sísmica vai-se liber-

tando progressivamente ao longo da falha que rompe.

(iv) Olhando para a folha de papel após o rasgão verificamos que o corte é bas-

tante irregular. Esta irregularidade também ocorre na rotura sísmica com 

uma consequência bastante significativa, há zonas da falha que libertarão 

mais energia sísmica que outras. Os estudos sísmicos de detalhe têm mostra-

do que, numa grande maioria dos casos, a maior libertação de energia não 

ocorre no hipocentro, e por consequência não é no epicentro que o sismo 

mais se fará sentir.

Aqui temos a primeira proposta de atividade experimental, rasgar uma folha de 

papel. Esta atividade pode ser acompanhada com a quebra duma folha de lasanha 

para ilustrar o processo de acumulação de tensão até à rotura.

Na Tabela I apresentamos uma tabela com as leis de escala aproximadas para 

sismos com magnitude 4 e superiores. Os valores são indicativos, dando apenas 

uma ordem de grandeza. Por exemplo, estimamos que o grande terramoto de 1 de 

novembro de 1755 tenha sido gerado por uma falha (ou associação de falhas) com 

200 km de comprimento por 80 km de largura, tendo os blocos da falha deslizado 

um em relação ao outro de 20 metros em média. A magnitude estimada é de 8.7
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Os sismos como vibração, perigosidade e risco sísmico

Começamos por esclarecer o conceito de risco sísmico. O risco sísmico repre-

senta uma medida das perdas (económicas e/ou humanas) esperadas, para determi-

nados elementos expostos ao perigo, face a um sismo futuro. Como não há certezas 

em relação à ocorrência dos sismos (eles são, ainda, imprevisíveis), nem certezas 

quanto aos danos exatos que uma estrutura possa sofrer, o risco sísmico é usual-

mente expresso pela probabilidade de as perdas ocorrerem para um certo período de 

tempo de exposição. Os elementos em risco podem ser bens construídos, atividades 

económicas ou população.

O risco sísmico exprime-se como a conjugação de 3 fatores:

Risco = Perigo * Vulnerabilidade * Exposição

O Perigo (ou perigosidade) caracteriza a ação sísmica sobre os elementos em 

risco, ou seja, a vibração do solo. Esta ação é avaliada de muitas formas, sendo as 

mais simples a Intensidade Macrossísmica ou a aceleração máxima de pico (PGA). 

A ação sísmica depende da magnitude do sismo que lhe dá origem e da distância da 

fonte sísmica ao local, do tipo de rotura sísmica, da propagação das ondas sísmicas 

no interior da Terra, etc. Existe, no entanto, um elemento de primordial importân-

Magnitude
Comprimento x

largura (km2)
Deslizamento

Duração da
ruptura

Energia
libertada (u.a.)

4.0 1x1 1 cm 0.3 s 0.001

5.0 4x3 4,5 cm 1.0 s 0,003

6.0 11x8 22 cm 4.3 s 1

7.0 49 x 17 1 m 16 s 33

8.0 190 x 35 5 m 1 min 1,000

9.09.5 711 x 71 26 m 1 min 33,000

1000 x 90 30 m 6 min 180.000

TaBeLa i ‑ Leis de escala para sismos de origem tectónica.
Table I - Scaling laws for tectonic earthquakes.
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cia a considerar, a possível amplificação da ação sísmica pela estrutura geológica do 

local, designada por efeito de sítio.

A vulnerabilidade caracteriza a resposta das estruturas ou construções a uma 

determinada solicitação sísmica, exprimindo-se usualmente pelo grau de danos so-

fridos devido a essa solicitação.

Se o edifício não estiver habitado ou se nele não existirem bens de valor, então 

o risco sísmico é muito reduzido, limitando-se ao valor dos danos causados no 

edifício pelo sismo. A exposição caracteriza então os bens humanos ou económicos 

que estão sujeitos à destruição causada pela vibração sísmica. Reabilitar um prédio 

antigo e devoluto sem cuidar de o reforçar sismicamente é estar a aumentar o risco 

sísmico expondo pessoas e bens aos efeitos nefastos dum sismo.

Dada a composição dos 3 fatores que contribuem para o risco sísmico, há um 

deles que não pode ser alterado, que é a perigosidade. Isso é uma consequência 

inexorável da dinâmica da litosfera do planeta. A sociedade exige habitações, es-

colas, hospitais, fábricas e por isso não é também possível alterar a exposição. Por 

isso, a única maneira de mitigar o risco sísmico, reduzir as perdas económicas e 

em vidas humanas causadas por terramotos, é reduzir a vulnerabilidade. Há que 

saber planear e construir de forma a que as estruturas e edifícios resistam às vibra-

ções expectáveis em cada região, sem que colapsem, podendo sofrer, no entanto, 

danos consideráveis.

Os sismos como vibração, resposta dos edifícios e estruturas

A sismologia e tectónica de placas são temas que fazem parte do currículo de 

estudos do Ensino Básico e Secundário. Contudo, a compreensão dos fenóme-

nos que envolvem a ação da vibração sísmica sobre os edifícios e construções é 

raramente apresentada ou está mesmo de todo ausente. Os princípios básicos da 

Engenharia Sísmica como sejam as noções de vibração, período fundamental, 

ressonância e amortecimento, são fundamentais para a compreensão do risco 

sísmico e de quais as medidas que se podem tomar para a sua mitigação, para 
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a compreensão dos diferentes graus de danos que se observam como resultado 

dum sismo ou para entender os fundamentos por trás dos regulamentos de 

construção antissísmica.

Durante um sismo os edifícios recebem energia a partir do solo em vibração. 

Se a energia não for dissipada ela vai-se acumular podendo atingir níveis destrui-

dores. Mesmo uma pequena oscilação, se for prolongada e sincronizada de forma 

adequada com as propriedades do edifício, pode levar à sua destruição. De facto, 

o modelo mais simples para um edifício sujeito à vibração sísmica é um pêndulo 

vertical que se comporta como um baloiço. Ambos são exemplos de osciladores 

com um grau de liberdade (SDoF). Ambos dissipam muito pouca energia o que 

permite que esta se acumule de oscilação para oscilação, até atingir níveis destrui-

dores. Este é o conceito de ressonância que ocorre quando a força aplicada é igual 

à frequência natural do oscilador. Estruturas mais complexas como edifícios de 

vários andares vão apresentar várias frequências de ressonância, mas a frequência 

fundamental (de valor mais baixo) corresponde ao modo em que o edifício vibra 

todo de um lado para o outro.

O vento moderado não é um problema crítico para os edifícios comuns, no en-

tanto ele é um problema sério para os edifícios muito altos como o Taipei 101 com 

500 m de altura. Mesmo uma suave brisa pode fazer oscilar os andares mais altos de 

muitos metros tornando a sua ocupação bastante desconfortável. Para resolver este 

problema os engenheiros conceberam um sistema designado por oscilador de massa 

acoplado. Trata-se dum oscilador situado no interior do edifício que tem como 

função dissipar a energia que lhe é comunicada pela ação do vento, sendo também 

eficaz na redução da vibração causada por sismos.

Atividades

Vamos agora descrever um conjunto selecionado de atividades que servem para 

melhor compreender os sismos, quer sejam entendidos como fonte ou rotura numa 

falha, quer sejam entendidos como vibração, com os efeitos consequentes. 
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A observação sísmica

Uma das formas mais eficazes para capturar a atenção dos alunos ou do público em 

geral é mostrar um sismómetro em funcionamento. Explorando este conceito o IDL 

tem estimulado desde há mais de uma década a instalação de sismómetros amadores 

nas escolas de Portugal Continental (e também nos Açores). A história inicial das redes 

escolares pode ser encontrada em Matias e Torres (2000). Desde então o funcionamen-

to destas redes tem sido bastante irregular, voltando-se a estabilizar por volta de 2014. 

Atualmente a rede sísmica escolar animada pelo IDL conta com 5 escolas, podendo ser 

consultada na página http://idl.campus.ciencias.ulisboa.pt/sismologianaescola/

Aqui, qualquer interessado pode encontrar as instruções e indicações para ini-

ciar o registo sísmico no seu local de trabalho ou em sua casa. É necessário algum 

investimento mas o mercado tem hoje acessíveis muitos equipamentos de baixo 

custo, incluindo um feito com peças de Lego. Nem todos os locais são adequados 

ao registo sísmico. Mesmo assim, com um computador e ligação à Internet o 

interessado pode “adotar” uma ou várias estações sísmicas espalhadas pelo planeta 

inteiro, tendo acesso em tempo real aos mesmos registos que dispõem as redes 

profissionais. De forma remota ou dispondo do equipamento adequado qualquer 

escola pode realizar um registo sísmico onde se poderão observar os sismos locais 

e regionais assim como os sismos distantes de maior magnitude. Não passa uma 

semana sem que algo interessante aconteça. O registo local também permite inferir 

características interessantes da vibração sísmica, o efeito dos intervalos, passagem de 

viaturas pesadas nas proximidades, o ruído de origem oceânica e meteorológica (as 

boas ondas de surf podem ser rapidamente identificadas no registo sísmico), etc.

Localização de epicentros

Uma atividade habitual nas escolas é a localização do epicentro de sismos usan-

do o método das circunferências. O aluno mede o intervalo entre a chegada da 

http://idl.campus.ciencias.ulisboa.pt/sismologianaescola/
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onda P e da onda S, através duma tabela ou de um gráfico converte esse intervalo 

numa distância entre a estação sísmica e o epicentro. Este deve-se situar sobre uma 

circunferência traçada à superfície do globo com o raio igual à distância calculada 

antes. Se dispusermos de duas estações sísmicas obtemos duas circunferências que 

se intersectam em geral em 2 pontos. Uma 3ª circunferência, originada a partir 

duma 3ª estação sísmica, resolve a ambiguidade e determina o epicentro. Em geral 

a interseção das 3 circunferências não é perfeita, o que dá uma ideia da incerteza na 

localização epicentral, próxima da realidade. Esta atividade pretende ilustrar o que 

vem escrito nos livros de texto ou o que se pode encontrar na maioria das páginas 

na Internet, que bastam 3 estações sísmicas para localizar um epicentro.

Tal como é realizada habitualmente, a localização de epicentros pelo método das 

circunferências, e o conhecimento que está implícito nela, tem vários problemas. 

Em primeiro lugar, usando uma única estação sísmica que registe as 3 componentes 

do movimento (vertical, Norte-Sul e Este-Oeste) é possível localizar um epicentro. 

O procedimento não será descrito aqui, mas é fácil de explicar a qualquer nível 

de ensino pré-escolar. O segundo problema reside no facto das 3 estações sísmicas 

não poderem estar localizadas em qualquer lugar. Podemos usar 3 estações sísmi-

cas em Portugal Continental, mas não conseguiremos com elas, pelo método das 

circunferências, localizar um epicentro na Indonésia, por exemplo. Para o método 

funcionar é necessário que as estações se disponham em torno do epicentro, embora 

possam estar a distâncias bastante diversas. O terceiro problema tem a ver com o 

facto da Terra não ser plana. De facto, pede-se habitualmente ao aluno que trace as 

circunferências numa representação plana do Globo. Este procedimento esconde o 

facto de qualquer projeção implicar uma deformação da superfície da Terra. Uma 

circunferência no Globo não é uma circunferência no mapa, como se exige ao aluno 

que trace. No caso de se darem exemplos de sismos regionais, em que a distância 

epicentral é inferior a 1000 km, a aproximação plana do Globo é aceitável. Para 

distâncias maiores, como encontramos tantas vezes, tal aproximação não é aplicável, 

como se mostra na fig. 1.

Para realizar a mesma atividade, mas ilustrando de forma correta a importância 

da forma do globo, o IDL usa um globo insuflável de grandes dimensões, sendo 

as circunferências traçadas com giz preso por um fio a uma ventosa assente sobre a 
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posição da estação sísmica. Esta atividade encontra-se descrita e ilustrada em Custó-

dio et al., 2016. Caso tenha registo sísmico na escola ou em casa, ou no caso de ter 

uma ligação à Internet, pode facilmente recuperar três registos sísmicos dum evento 

mais significativo e realizar a atividade com o software Jamaseis1. Esta aplicação re-

presenta de forma correta as circunferências numa projeção ortográfica do planeta.

Localizar epicentros à mesa

Gerar um sismo numa mesa é muito simples, basta dar uma pancada com um 

martelo. Para detetar as ondas sísmicas podemos usar sensores piezoelétricos de 

muito baixo custo e facilmente encontrados no mercado. O registo sísmico pode 

ser feito com qualquer software de registo de som de utilização gratuita. No entanto 

1 https://www.iris.edu/hq/jamaseis/

fig. 1 ‑ Projeção correta do traçado de três circunferências com as quais se pretendia locali-
zar um epicentro a partir de três estações, uma na Alemanha, outra no Brasil e uma terceira 

em África.
Fig. 1 - Correct projected representation of three circumferences that were requested to locate 

an epicentre with three seismic stations, one in Germany, another in Brazil and a third one in 
Africa.
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uma pancada apenas gera ondas P diretamente e por isso não podemos usar no 

ambiente escolar ou para demonstração o método convencional das circunferências 

já referido antes. No entanto, continua a ser possível localizar epicentros numa 

mesa usando não o método das circunferências, mas o método das hipérboles. Dis-

pondo de dois sensores, conhecendo a diferença nos tempos de chegada da onda P 

(facilmente visualizada com registo áudio em modo sterero), é fácil mostrar que o 

epicentro, a posição da pancada, se dispõe ao longo duma hipérbole com certas ca-

racterísticas. Como uma hipérbole também pode ser desenhada na mesa com lápis, 

cordel e uma régua, aplicando o método a mais um par de sensores, obtemos por in-

tersecção a localização do epicentro. Esta atividade encontra-se descrita em Matias 

(2018) onde s podem encontrar todos os detalhes necessários à sua implementação.

O puzzle das placas tectónicas

A dinâmica do nosso planeta, geradora de sismos, vulcões e tsunamis, é o resul-

tado da tectónica de placas. A camada rígida mais superficial da Terra, a litosfera, 

encontra-se partida em vários bocados, as placas, que se movem uns em relação 

aos outros, colidindo, afastando-se ou deslizando uma sobre a outra. No seu movi-

mento temos geração ou destruição de litosfera oceânica, mas os continentes têm 

mantido mais ou menos a sua forma ao longo das épocas geológicas mais recentes. 

No passado, há cerca de 330 milhões de anos, todas massas continentais estavam 

reunidas num grande continente, a Pangea. A tectónica de placas foi inicialmente 

proposta por Wegener, na altura com a designação de “deriva dos continentes”, 

tendo por base várias evidências de origem geológica, mas também pela semelhança 

entre as costas de África ocidental e da América do Sul oriental. Num mapa elas 

parecem encaixar-se na perfeição. Por isso, umas das atividades mais frequentes que 

se podem encontrar nos recursos da Internet, nos livros escolares ou em Centros de 

Ciência, é a resolução do puzzle das placas, pretendendo-se reconstituir o super-

continente Pangea a partir dos continentes na sua posição atual. Todos os modelos 

usam uma aproximação plana para o Globo e em todos os modelos o encaixe é 
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perfeito. Ambas considerações estão erradas ou incorretas: (i) não podemos mo-

vimentar continentes na representação plana do Globo sem que haja deformação 

significativa. Veja-se por exemplo a representação em projeção da Antártida ou da 

Groenlândia (fig. 1): (ii) O encaixe entre África e a América do Sul não é de forma 

nenhuma perfeito. Uma descrição mais técnica do problema encontra-se em Mou-

lin et al., 2010, mas a consequência é que não é possível juntar satisfatoriamente as 

duas margens sem considerar deformação nos próprios continentes. Os continentes 

não se comportaram como corpos rígidos desde há 330 milhões de anos até à atua-

lidade, como os puzzles de placas fazem supor.

Para obviar estas duas situações desenvolveu-se no IDL um puzzle de placas 

a 3 dimensões. O globo é representado por uma esfera metálica, as placas foram 

impressas a 3 dimensões numa impressora 3D e a adesão das placas à esfera é as-

segurada por pequenos imanes em Neodímio. Na esfera podemos movimentar os 

continentes sem nos preocuparmos com a deformação devida à projeção e podemos 

confirmar que de facto as costas de África e da América do Sul não encaixam na 

perfeição. Existe no IDL um modelo original em que os continentes estão definidos 

pela batimétrica dos 2000 m, usada como aproximação à extensão das massas con-

tinentais. Para efeitos didáticos foi realizado um outro modelo 3D com os limites 

estritos da costa dos continentes que foi usado como modelo para uma atividade 

realizada com os alunos de turmas pré-escolares do Agrupamento de Escolas D. 

Maria II de Sintra (fig. 2). O projeto “Caixa Sismológica”, coordenado localmente 

pela educadora Diva Carvalho, concorreu com outras atividades ao Prémio Funda-

ção Ilídio Pinho de 2017, tendo vencido na sua categoria.

fig. 2 ‑ Puzzle de placas a 3 dimensões realizado 
no Agrupamento de Escolas D. Maria II de Sin-
tra, no âmbito do projeto “Caixa Sismológica”.

Fig. 2 - 3D tectonic plates puzzle made by the 
Agrupamento de Escolas D. Maria II de Sintra, as 

part of the “Seismological Box” project.



162

A plataforma sísmica

O IDL dispõe desde há mais de 2 décadas duma plataforma sísmica que pre-

tende simular a vibração causada por um sismo de forma realista. A plataforma 

tem mais de 500 kg e por isso não é facilmente transportável embora já se tenha 

deslocado em situações especiais, a última das quais por ocasião da realização da 

Exposição alusiva aos 260 anos sobre o sismo de 1 de novembro de 1755, realizada 

no Museu da Cidade em Lisboa (fig. 3). Como está explícito na decoração, um dos 

objetivos da simulação é ensinar o comportamento básico em caso de sismo, Baixar, 

Proteger, Aguardar.

fig. 3 ‑ Imagem da plataforma sísmica do IDL quando esteve em exibição na exposição 
alusiva aos 260 anos do sismo de 1 de novembro de 1755, organizada pela Câmara 

Municipal de Lisboa, no Museu da Cidade.
Fig. 3 - IDL seismic platform image when shown at the City Museum [Museu da Cidade] for 

the exhibition on the 260th anniversary of the 1 November 1755 earthquake, organized by 
Lisbon City Hall.
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No entanto a plataforma do IDL tem uma inovação importante, que não 

temos encontrado noutros sistemas semelhantes que existem em Portugal e na 

Europa. Ele tem um acelerómetro acoplado que permite ver em tempo real a 

aceleração a que está sujeita a plataforma. Este dispositivo permite responder a 

uma pergunta básica dos visitantes, qual é a medida da vibração sofrida? Podemos 

então responder que a plataforma, numa das direções do movimento, esteve sujei-

ta a uma aceleração máxima de 8 a 9 m/s2. Na ausência de acelerómetros, como 

acontece ainda na maioria das regiões e para os sismos passados, a severidade do 

movimento é aferida pela Intensidade Macrossísmica. O movimento do solo en-

tão avaliado através dos efeitos que o sismo (vibração) tem sobre pessoas, animais 

e construções. A classificação dos danos nos edifícios tem em consideração o ma-

terial de construção e a sua resistência estrutural. A intensidade sísmica exprime-

-se em escalas, sendo a mais vulgarizada entre nós a escala de Mercalli Modificada 

que está a ser substituída pela escala EMS ou Escala Macrossísmica Europeia. A 

partir do grau V começam a observar-se danos nas estruturas menos resistentes. 

A relação entre aceleração máxima e intensidade macrossísmica é empírica e sofre 

de alguma incerteza, mas consultando a tabela da Tabela II podemos estimar a 

intensidade do sismo simulado na plataforma. Para 8 a 9 m/s2 temos uma inten-

sidade de IX.

Intensidade I II-III IV V VI VII VIII IX X+

Vibração 
sentida

Não 
sentido Fraca Ligeira Moderada Forte Muito 

forte Severa Violenta Extrema

Danos Nenhum Nenhum Nenhum Muito 
ligeiros Ligeiros Moderados Moderados 

a severos Severos Muito 
severos

Acelaração 
Máx. (m/s2) < 0,017 < 0,017 

a 0,14
0,14 a 
0,38

0,38 a 
0,90

0,90 
a 1,8 1,8 a 3,3 3,3 a 6,4 6,4 a 12 > 12

Velocidade 
Máx. (cm/s) < 0,1 < 0,1 

a 1,1
1,1 a 
3,4 3,4 a 8,1 8,1 a 16 16 a 31 31 a 60 60 a 116 > 112

TaBeLa ii‑ Imagem da plataforma sísmica do IDL quando esteve em exibição na expo-
sição alusiva aos 260 anos do sismo de 1 de novembro de 1755, organizada pela Câmara 

Municipal de Lisboa, no Museu da Cidade.
Table II - IDL seismic platform image when shown at the City Museum [Museu da Cidade] 

for the exhibition on the 260th anniversary of the 1 November 1755 earthquake.
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Para conhecermos a magnitude do sismo que poderia ter causado uma tal vi-

bração temos de compreender que a severidade do movimento depende não só da 

magnitude (que mede a energia sísmica libertada na fonte) mas da distância da falha 

que rompeu ao local de observação. A relação entre a intensidade macrossísmica, 

a magnitude e a distância é também uma relação empírica, estando uma delas re-

presentada na fig. 4. Podemos assim verificar que uma intensidade macrossísmica 

pode ter sido gerada por um sismo de magnitude 7,5 a 50 km de distância ou por 

um sismo de magnitude 9,0 a 200 km de distância. Mas atenção, se olharmos 

para a Tabela I podemos verificar que esses dois sismos se distinguem de forma 

significativa pela duração da rutura, e por isso pela duração do sismo (vibração). 

Se a simulação tiver tido uma curta duração, tipicamente de 10 segundos, então a 

primeira hipótese, sismo M=7,5 a 50 km de distância, será a mais provável, apesar 

da duração ser curta de mais.

fig. 4 ‑ Relação empírica entre a intensidade macrossísmica e a distância à fonte para dife-
rentes magnitudes.

Fig. 4 - Empirical relationship between macroseismic intensity and distance to the earthquake 
source for several values of magnitude.
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Modelos de edifícios com um grau de liberdade

Um edifício SDoF (apenas com um grau de liberdade) pode ser facilmente mo-

delado colocando peças em madeira no topo de varões metálicos de alturas diferentes, 

como proposto em American Geophysical Union (1997). O modelo IDL contém 4 

varões presos a um skate para facilitar a sua manipulação (fig. 5a). O modelo ilustra 

os conceitos de ressonância, frequência natural e amortecimento. Também pode ser 

usado para demonstrar os efeitos nefastos de “batimento” quando dois edifícios com 

frequências naturais diferentes se encontram lado a lado. Para classes mais avançadas é 

possível fazer algumas medições recorrendo a cronómetros e dinamómetros para me-

dir o período natural, o amortecimento e também para comparar o valor medido com 

o teórico (conhecendo a massa do oscilador). Estas medições podem levar à discussão 

de qual a relação que existe entre a frequência natural e altura dos edifícios (fig. 5b).

fig. 5 ‑ Modelo simples de edifícios como osciladores SDoF (a); medindo a relação entre 
deformação e força para calcular teoricamente o período natural do modelo de edifício (b)
Fig. 5 - Simple model of buildings as SDoF oscillators (a); Measuring the relationship between 
force and deformation to theoretically estimate the resonance period of the building model (b).

a b
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Modelo de edifício com vários andares

De facto, um edifício é bastante mais complexo que um simples pêndulo verti-

cal. Edifícios de vários andares e outras construções têm várias frequências de res-

sonância associadas à vibração em diferentes direções e também em torção. Por isso 

os edifícios e construções são melhor caracterizados como osciladores de múltiplos 

graus de liberdade (MDoF). Para ilustrar esta complexidade propomos a construção 

dum modelo de um edifício de 3 andares com materiais simples e com maior flexi-

bilidade numa direção (fig. 6a). 

A excitação dinâmica é gerada pela ação dum motor excêntrico no topo do edifí-

cio (fig. 6b). A frequência do motor é controlada por um reóstato o que permite pôr 

em evidência os 3 modos fundamentais de vibração e as suas frequências naturais: 

i) todos os andares oscilam em sincronismo; ii) dois andares oscilam para um lado 

enquanto que o 3º oscila para o outro; iii) os andares oscilam em oposição de fase 

em relação aos vizinhos.

fig. 6 ‑ Modelo dum edifício de 3 andares (a); detalhe do dispositivo colocado no topo, 
usado para fazer vibrar o modelo (b).

Fig. 6 - Model for a 3-storey building (a); Detail of the device placed on the top of the model to 
generate the shaking (b).

a

b
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A vibração e ressonância podem ser visualizados usando acelerómetros de baixo 

custo ligados a um Arduino. Os dados registados poderão depois ser analisados 

para mostrar o registo espectral e medir as frequências de ressonância. Os edifícios 

verdadeiros estão constantemente a ser solicitados pela ação do vento que também 

é capaz de excitar os modos naturais de vibração. Esta situação pode ser simulada 

registando com um acelerómetro uma sucessão de pancadas suaves nos diferentes 

andares do modelo. A análise espectral posterior vai permitir determinar as frequên-

cias naturais do modelo (fig. 7).

fig. 7 ‑ Com um acelerómetro e dispositivo de registo podemos obter uma série temporal de 
pancadas aplicadas em vários pontos do modelo (a); a análise espectral desse registo põe em 

evidência as três frequências de ressonância do modelo (frequências naturais da estrutura) (b).
Fig. 7 - Using an accelerometer and a recording system we obtained a time series of an irregular 
sequence of blows applied to different positions on the model (a); The spectral analysis of the data 

recorded shows the 3 resonance frequencies of the model (b).

a

b
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Modelo de edifício com oscilador de massa sincronizado

Inspirados no vídeo disponibilizado pelo portal “Practical Engineering” 

(https://www.youtube.com/user/gradyhillhouse/featured) o IDL construiu um mo-

delo representando um edifício muito alto com um grau de liberdade, com uma 

direção preferencial de oscilação (fig. 8). O oscilador sincronizado consiste numa 

massa suspensa do topo do edifício no qual podemos fazer variar a massa, o com-

primento do pêndulo e também o aperto que controla o atrito a que o pêndulo está 

sujeito. É o atrito que é responsável pela dissipação de energia do sistema edifício 

+ massa oscilante.

O sucesso do sistema no amortecimento das vibrações do edifício pode ser apre-

ciado visualmente ou através dos registos dum acelerómetro ligado ao Arduino, 

tal como foi usado no modelo MDoF (fig. 9). A frequência do edifício pode ser 

mudada alterando a massa no seu topo e os registos podem ser usados para calcular 

o amortecimento do SDoF. Este modelo foi elaborado no âmbito dum trabalho de 

fim de licenciatura na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.

fig. 8 - Modelo de edifício com oscilador 
de massa acoplado de forma a amortecer 

as vibrações causadas pelo vento 
ou por sismos.

Fig. 8 - Model of a building with a coupled 
a tuned mass damper used to damp the 

oscillations caused by earthquakes
and or wind.
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Notas finais

Mobilizar a sociedade em geral para a perceção do risco sísmico que existe em Por-

tugal Continental, uma região de deformação lenta em que os sismos fortes ocorrem 

com longos períodos de retorno, é uma tarefa tão necessária como permanente. Há 

que preparar esta geração e as gerações futuras para um acontecimento que poderá 

acontecer ou não durante as suas vidas. O IDL tem participado ativamente na prosse-

cução deste objetivo quer organizando atividades mais dedicadas à população escolar 

quer realizando ações de formação para professores e formandos. Envolvendo alunos 

do ensino pré-universitário e universitário tem-se procurado igualmente estimular 

vocações para a aprendizagem das Ciências Geofísicas. Os trabalhos documentados 

neste artigo são uma pequena amostra da diversidade de atividades que se têm desen-

volvido desde há mais de 20 anos no IDL. Um dos documentos mais inspiradores 

consultados, e de que se recomenda a leitura, foi publicado em 1997 pela American 

Geophysical Union. Existem ainda imensos recursos hoje disponíveis na Internet. No 

fig. 9 ‑ Registo da oscilação do edifício sem oscilador acoplado (cinzento) 
e com oscilador acoplado (laranja).

Fig. 9 - Plot of the building oscillations without tuned mass damper (grey) 
and with it (in orange).
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entanto, como este artigo tentou mostrar, encontra-se muita falta de rigor e por isso 

se recomenda aos formadores muito cuidado na sua utilização.

Acesso a documentação

Caso haja dificuldades no acesso à documentação referida neste trabalho, ou 

caso se pretendam informações complementares, deverão contactar diretamente os 

autores através do seu correio eletrónico.
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Portugal, ao longo da sua história tem sido afetado por alguns 
sismos que causaram vítimas mortais e avultados danos materiais. 
No século XX, o país foi sujeito a eventos telúricos que causaram 
perdas humanas e danos materiais significativos. O último, e mais 
significativo, ocorreu na madrugada de 28 de fevereiro de 1969. 
Este evento sísmico foi sentido em todo o território continental, 
tendo provocado danos significativos no sul de Portugal e em 
Marrocos, e originou um pequeno tsunami. O sismo de 28 de 
fevereiro de 1969 deu um dos maiores impulsos para a melhoria 
significativa da rede sísmica nacional e veio reforçar a importância 
da necessidade de: 

i. dispor de edifícios com construção sismo-resistente elevada, 
ii. uma proteção civil capaz de responder a tais fenómenos e 
iii. educar a população para ser mais resiliente face a tais 

eventos naturais.

Volvidos 50 anos sobre o maior sismo que afetou Portugal 
continental no século XX, torna-se pertinente fazer uma reflexão 
e um balanço sobre as medidas tomadas desde então para fazer 
face a tais fenómenos, assim como ponderar e debater as linhas 
diretivas que devem ser seguidas por forma a tornar o país mais 
resiliente, possibilitando desta forma aprender com o passado 
para melhorar o futuro.
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