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SISMOLOGIA 1

1.1 Breve história da sismologia até 1960

O significado do termo sismologia é, em termos gerais, conhecido por todos. Em um 

mundo onde a comunicação é cada vez mais rápida e eficiente, as notícias sobre terremotos e 

seus efeitos são frequentemente divulgadas nos meios de comunicação, e assuntos como escalas 

de intensidade e magnitude, mecanismo focal e tectônica de placas são cada vez mais discutidos 

pela imprensa. De forma não muito rigorosa, a sismologia pode ser definida como a ciência dos 

terremotos e dos fenômenos a eles associados.

Embora exista há muito tempo a descrição de terremotos e de seus efeitos sobre a paisagem 

local e sobre as construções das regiões afetadas, o surgimento da sismologia como ciência é 

relativamente recente e se deu, grosso modo, paralelamente ao desenvolvimento da geologia. 

Um dos primeiros terremotos a ser analisado cientificamente foi o terremoto de Lisboa, em 

novembro de 1755. Esse terremoto, que foi seguido de um tsunami, praticamente destruiu a 

cidade de Lisboa. Uma das consequências desse terremoto foi despertar o interesse da ciência 

europeia sobre esse tipo de fenômeno. Além disso, durante a reconstrução da cidade de Lisboa, 

surgiram as primeiras tentativas de construção de edifícios resistentes a abalos sísmicos.

O grande terremoto de Lisboa

Às 9h20 da manhã de 1º de novembro de 1755, Lisboa era varrida pelo primeiro de uma série de três 
violentos abalos sísmicos. Em breves minutos, uma das mais belas capitais europeias ficaria irreconhecível, 
irremediavelmente destruída por um dos mais devastadores terremotos da História – que, segundo os 
sismólogos modernos, terá atingido uma magnitude de 9 na escala Richter. Entre 60 e 100 mil pessoas 
perderam a vida nos escombros (cerca de metade da população da capital portuguesa na época).

Figura 1: Xilogravura tcheca 
sobre o terremoto de Lisboa 
datada de finais de 1755 (Original 
do Museu da Biblioteca Nacional 
da República Tcheca).
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Tsunami

Após alguns terremotos podem ocorrer ondas oceânicas de comprimento de onda muito grande, que 
podem atingir dezenas de metros acima do nível médio do mar ao atingir as regiões costeiras. Estas ondas 
são chamadas tsunamis, palavra de origem japonesa que significa "onda do porto" ("harbour wave").
A causa mais comum de um tsunami é um súbito deslocamento no leito oceânico, suficiente para 
causar um abrupto movimento vertical na coluna de água. Este deslocamento pode se originar de uma 
falha geológica ou um desmoronamento submarino causado por um terremoto. Grandes erupções 
vulcânicas, como as de Thera (1580 a.C.) e Krakatoa (1883) também produziram grandes tsunamis.
O tsunami mais destrutivo já registrado foi o de 26/dez/2004, gerado pelo terremoto de Sumatra, 
na Indonésia, onde mais de 200.000 pessoas foram mortas pela série de ondas que varreram a costa, 
atingindo até a Índia e a África

A primeira descrição bem documentada da 

ocorrência de movimentação ao longo de falhas 

geológicas associada a um sismo foi feita na região do 

Kush, na Índia, depois do terremoto de 16 de junho 

de 1819.  A primeira tentativa de aplicar princípios da 

física para descrever os efeitos do terremoto foi feita 

pelo irlandês Robert Mallet após o sismo ocorrido 

em 16 de dezembro de 1857, próximo à cidade de 

Nápoles, no sul da Itália.

O primeiro grande avanço da sismologia como 

ciência ocorreu em 1880, com o desenvolvimento dos 

primeiros sismógrafos realmente eficazes pelos cientistas 

ingleses Gray, Milne e Ewing no Japão. Em 1889, na 

cidade de Potsdam, na Alemanha, pela primeira vez 

se associou, de forma segura, um sismograma a um 

terremoto distante, ocorrido no Japão em 18 de abril. 

Próximo ao final do século XIX (1896), a Sociedade 

Britânica para o Desenvolvimento da Ciência criou 

um comitê para o estudo da sismologia, que acabou 

por permitir a instalação, sob a orientação de John 

Milne, de estações sismográficas distribuídas em uma 

escala global.

Figura 2: Falhas são fissuras ao longo das quais houve 
movimento relativo entre os blocos separados. A 
classificação dos vários tipos de falhas é feita com base 
na orientação do movimento ao longo do plano de fratura.
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Um pouco antes, entre 1883 e 1884, M.S. de Rossi e F. Forel introduziram, com base em 

trabalhos realizados na Itália e na Suíça, a primeira escala destinada a classificar os terremotos 

pelos seus efeitos macroscópicos: efeitos e danos sobre construções, efeitos sobre as pessoas e o 

seu comportamento durante o evento e efeitos sobre a paisagem. Essa escala foi, posteriormente 

(1901), aprimorada por G. Mercalli, dando origem à escala de intensidade, que é utilizada, com 

modificações, até hoje.

John Milne foi um dos maiores investigadores de terremotos de todos os 
tempos. Geólogo e Engenheiro de Minas, apesar de ser inglês, trabalhou 
por muito tempo no Japão investigando os terremotos, que são frequentes 
naquela região. Em 1898, escreveu um livro sobre o assunto (J. Milne and 
W.K. Burton, "Earthquakes and Other Earth Movements"), e compilou um 
extenso catálogo de terremotos. 
Com a ajuda de dois colegas, Alfred Ewing, um professor de Engenharia 
Mecânica, e Thomas Gray, um professor de Engenharia Elétrica, 
desenvolveu um sismógrafo revolucionário, simples, porém muito sensível, 
conhecido como sismógrafo Milne-Shaw, que foi muito utilizado por 
diversos anos após algumas modificações posteriores.
Figura 3 

Escala de intensidade de terremotos de Rossi-Forel (1883) 
(simplificada)

I. Registrado por um tipo de sismógrafo, mas não por sismógrafos de diferentes tipos; sentido apenas 
por observadores experientes.
II. Registrado por sismógrafos de diferentes tipos; sentido por um número pequeno de pessoas em repouso. 
III. Sentido por várias pessoas em repouso; suficientemente forte para que a duração ou 
a direção seja percebida.
IV. Sentido por várias pessoas em movimento; objetos móveis são deslocados; portas, janelas 
e assoalhos são afetados.
V. Sentido por todos; movimentação de camas e móveis; alguns sinos tocam.
VI. Pessoas acordam, sinos tocam; oscilação de lustres; relógios param; árvores e arbustos em movimento.
VII. Queda de objetos, pânico geral, mas sem danos a construções.
VIII. Quedas de chaminés, rachaduras em paredes. 
IX. Destruição parcial ou total de construções. 
X. Grande desastre, quedas de rochas do alto dos morros, fissuras no solo.
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Em 18 de abril de 1906, um grande terremoto, seguido de 17 fortes sismos secundários, ou 

réplicas como são chamadas atualmente, em um intervalo de uma hora, sacudiu a cidade de São 

Francisco, na costa oeste dos Estados Unidos. O terremoto foi provocado pela movimentação de um 

segmento de aproximadamente 477 km da falha geológica de San Andrés, entre San Juan Bautista, 

na extremidade sul e Cabo Mendocino, na extremidade norte. A falha de San Andrés, que corta a 

Califórnia, tem uma exposição continental bem maior (1.300 km), indo desde a bacia de Salton Sea, 

no sul da Califórnia, um pouco ao sul de San Bernardino até Cabo Mendocino.

Figura 4:  O terremoto 
de São Francisco em 
18/abr/1906 é um 
dos mais conhecidos 
abalos sísmicos da 
Terra, tendo destruído 
completamente a  
cidade e seus arredores.

Escala de intensidade Mercalli modificada (abreviada)

I. Não sentido por pessoas.
II. Sentido por pessoas em repouso ou em andares superiores.
III. Objetos pendurados são balançados um pouco. Vibração leve.
IV. Vibração como a causada pela passagem de caminhões pesados. Chacoalhar de janelas e louças. 
Carros parados são balançados.
V. Sentido fora de casa. Acorda pessoas. Objetos pequenos tombados. Quadros são movidos.
VI. Sentido por todos. Deslocamento de mobília. Danos: louça e vidraria quebradas, queda de 
mercadorias. Rachadura no reboco.
VII. Percebido por motoristas que estão dirigindo. Dificuldade em manter-se em pé. Sinos tocam 
(igrejas, capelas etc.). Danos: quebra de chaminés e ornamentos arquitetônicos, queda de reboco, quebra 
de mobília, rachaduras consideráveis em reboco e alvenaria, algumas casas de adobe tombadas/desabadas.
VIII.  Pessoas dirigindo automóveis são perturbadas. Galhos e troncos quebrados. Rachaduras em solo 
molhado. Destruição: torres d’água elevadas, monumentos, casas de adobes. Danos severos a moderados: 
estruturas de tijolo, casas de madeira (quando não estão firmes com fundação), obras de irrigação, diques.
IX. Solo conspicuamente rachado ("crateras de areia"). Desabamentos. Destruição: alvenaria de tijolo não 
armado. Danos severos a moderados:  estruturas inadequadas de concreto armado, tubulações subterrâneas.  
Desabamentos e solo rachado muito espalhados. Destruição: pontes, túneis, algumas estruturas de concreto 
armado. Danos severos a moderados:  maioria das alvenarias, barragens, estradas de ferro.
XI. Distúrbios permanentes no solo.
XII. Danos quase totais.
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Os deslocamentos observados ao 

longo da região de fratura variaram de 

50 cm a 9,7 metros. 

A cidade de São Francisco, que na 

época já era uma metrópole com cerca 

de 400.000 habitantes, foi seriamente 

afetada, tanto pelo sismo propriamente 

dito quanto por uma sequência de 

incêndios, que duraram três dias. O 

número de mortos foi de cerca de 3.000 

pessoas e o número de desabrigados foi 

de aproximadamente 225.000.

O terremoto de São Francisco tem 

uma importância histórica grande 

porque induziu a introdução da sismologia como atividade científica nos Estados Unidos. Três 

dias depois do sismo, o governador do Estado da Califórnia na ocasião, George Pardee, nomeou 

uma comissão para investigar os efeitos do terremoto. A comissão foi liderada por Andrew 

Lawson, professor de geologia da Universidade da Califórnia em Berkeley. A comissão preparou 

um relatório em dois volumes.

Figura 5:  As falhas de San Andrés (ou San Andreas, como também é 
chamada) é uma falha de movimentação lateral que ocorre na borda das 
placas do Pacífico e da América do Norte. As cidades de San Diego e Los 
Angeles ficam na parte da Placa do Pacífico, enquanto São Francisco, 
Sacramento e Serra Nevada ficam na placa Norte Americana.

Andrew Cowper Lawson nasceu na Escócia em 25/jul/1861, e foi 
educado no Canadá, onde se graduou em 1883 pela Universidade de 
Toronto. Após 5 temporadas de trabalho de campo no Serviço Geológico 
Canadense, propôs diversas interpretações para explicar a ocorrência 
das rochas mais antigas da região, que foram consideradas heresia pela 
comunidade geológica canadense. Quando apresentadas no Congresso 
Internacional de Geologia de 1888, em Londres, essas ideias foram bem 
recebidas e, posteriormente, aceitas mundialmente. Lawson continuou 
seus estudos e obteve seu título de mestrado, em 1885, e de doutorado, 
em 1888, e seu trabalho é reconhecido como de grande importância para 
a história geológica primitiva da Terra.
Figura 6 
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O primeiro volume, publicado em 1908, apresentou um mapa detalhado da região onde 

a falha de San Andrés se movimentou, incluindo o valor dos deslocamentos observados 

e um levantamento detalhado sobre as intensidades observadas em mais de 600 locais 

diferentes. Uma consequência desse levantamento foi a observação de uma correlação entre 

a intensidade sentida e as condições geológicas do local. O segundo volume, preparado 

por Harry Fielding Reid, professor de física e geologia na Universidade John Hopkins 

(Baltimore), foi publicado em 1910.

A Califórnia é uma região de atividade sísmica intensa. Desde o tempo da colonização 

espanhola (a Califórnia fazia parte do território mexicano e foi comprada pelos Estados Unidos 

em fevereiro de 1848) existe registro da ocorrência de terremotos na região de forma mais ou 

menos cíclica. O registro mais antigo data de 1769 e descreve um terremoto ocorrido próximo 

a Los Angeles. Com base, principalmente, na alteração da posição de marcos de levantamentos 

topográficos e geodésicos do Serviço Geológico Americano como consequência do terremoto, 

Reid propôs, nesse segundo relatório, um modelo para a ocorrência desses terremotos.

Nesse modelo, os terremotos são considerados uma manifestação de movimentos crustais 

mais extensos. Os ciclos de terremotos acontecem, segundo o modelo de Reid, porque os 

movimentos crustais lentamente acumulam energia elástica em forma de deformação das 

rochas das paredes das falhas. A energia é acumulada até que a falha não suporta o excesso de 

deformação e libera a energia acumulada, da mesma forma que uma tira de borracha quando é 

esticada até o seu ponto de ruptura. Uma vez liberado o excesso de energia, a deformação volta 

a ser acumulada até a ocorrência do próximo terremoto.

Harry Fielding Reid nasceu em Maryland em 18/mai/1859. Foi professor 
de Mecânica Aplicada na Universidade John Hopkins por 34 anos, e se 
tornou professor emérito em 1930. 
Sua carreira teve início com o estudo da estrutura, composição e movimento 
das geleiras, mas foi com seus estudos posteriores sobre terremotos e 
sismógrafos que ele alcançou o auge de sua carreira. 
Reid foi o primeiro a propor uma teoria para a ocorrência dos terremotos, 
que é aceita até hoje, conhecida como rebote elástico (elastic rebound), que 
postula que os terremotos são originados pelas falhas geológicas, e não o 
contrário, como se acreditava na época.
Figura 7 
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A hipótese de acúmulo de deformação associada a movimentos crustais já havia sido considerada 

anteriormente, como, por exemplo, por John Milne ao descrever o terremoto de Mino-Owari, no Japão, 

em 28 de outubro de 18911,2. Essa hipótese, no entanto, só 

teve aceitação geral após a publicação do modelo de Reid 

devido à boa concordância entre a descrição fornecida 

pelo modelo com os dados observados.

Outro avanço importante, ocorrido em 1906, 

foi o desenvolvimento de sismógrafos com sensores 

eletromagnéticos por B. Galitzin, na Rússia.

Figura 8:  Esquema simplificado do modelo de Reid para explicar o acúmulo e a liberação de esforços nas estruturas rochosas. 

Tempo de Percurso

1C.F. Richter “Elementary Seismology”, 
1958, E.H. Freeman and Company.
2F.D. Stacey “Physics of the Earth”, 1981, 
segunda edição, John Wiley & Sons.

Figura 9: Imagem de um 
sismômetro vertical sem 
compensação de temperatura 
e registro eletromagnético, 
denominado "Sismômetro 
Vertical Galitzin-Wilip", em 
homenagem a B. Galitzin e 
J. Wilip. 
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Paralelamente à primeira fase do desenvolvimento da sismologia, onde a ênfase recaiu sobre 

a observação e descrição dos efeitos macroscópicos dos sismos, houve um desenvolvimento 

importante na física e na matemática. O comportamento dos corpos elásticos começou a ser 

descrito por Robert Hooke, na Inglaterra, em 1660.

Cem anos depois, também na Inglaterra, John Michell concluiu, em 1760, que os sismos 

são originados no interior da Terra e provocam ondas elásticas, que são emitidas e se propagam 

pelo interior da Terra.

Robert Hooke foi um grande cientista inglês contemporâneo de Isaac Newton, de 
quem era ferrenho opositor, tendo chegado a afirmar, em uma ocasião, que tudo o que 
era correto na teoria de Newton sobre a natureza da luz (1672) tinha sido roubado de 
suas ideias, e o que era do próprio Newton estava errado.
Entre suas contribuições à ciência estão a lei de elasticidade (conhecida como 
"Lei de Hooke"), que estabelece que a deformação de um corpo elástico é 
proporcional à força nele aplicada; a observação de diversas estruturas microscópicas 
com a discussão sobre sua finalidade e origem; a proposta de que a aceleração da 
gravidade poderia ser medida com o uso de um pêndulo e o estudo de fósseis.
Hooke publicou, em 1676, um prospecto a que deu o título “The true theory of 
elasticity or springiness”, seguido de um anagrama latino, “ceiiinosssttuv”, que, segundo 
consta, foi gravado na chaminé de sua casa para evitar que outros cientistas se apoderassem 
do crédito da descoberta. Três anos mais tarde, depois de uma série de correspondências 
com Christopher Wren, Hooke publicou o artigo intitulado “The potentia Restitutiva, 
or, Of a Spring”, revelando o significado desse anagrama pela sentença “ut tensio sic vis” 
('tal a deformação assim a força'), ou seja, a deformação é proporcional à força aplicada. 
Figura 10 

John Michell foi um astrônomo e geólogo britânico, membro da Royal Society of London, e se destacou 
por sua obra intitulada “Conjectures Concerning the Cause, and Observations upon the Phaenomena of Earthquakes”, 
onde descreve as observações e conclusões a respeito do terremoto de Lisboa em 1755. Em muitas citações, 
Michell é considerado "o pai da sismologia" por seu trabalho preciso e pioneiro. 
Em sua época, acreditava-se que os terremotos eram originados por combustão do carvão presente 
abaixo da superfície. Michell mostrou que o terremoto de Lisboa teve foco abaixo do Oceano 
Atlântico, descartando assim essa ideia errônea.
Além dessas contribuições, Michell dedicou-se, nos seus últimos anos de vida, ao problema da 
determinação da massa da Terra. Para tanto, desenvolveu um tipo de balança de torção e esquematizou 
a metodologia a ser utilizada, mas não realizou o experimento, que ficou para Wollaston e Cavendish.
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Em 1821, Louis Navier, na França, 

desenvolveu as equações da teoria da 

elasticidade, o que permitiu a Simon-

Denis Poisson, também na França, em 

1828, prever a existência de ondas elásticas 

longitudinais, hoje conhecidas como ondas 

P pelos sismólogos, e ondas transversais, as 

chamadas ondas S.

Usando a teoria da elasticidade, George 

Gabriel Stokes, na Inglaterra, em 1849, propôs 

o primeiro modelo matemático para descrever 

a origem dos terremotos.

O tratamento matemático das equações da teoria da elasticidade foi elaborado e ampliado por C. 

Somigliana, na Itália, em 1885 e, no mesmo ano, James Strutt, depois conhecido como Lord Rayleigh, 

previu a existência de ondas elásticas que se propagam ao longo da superfície dos corpos elásticos.

Estudando a propagação de ondas acústicas por sólidos elásticos, Simeon Denis Poisson descobriu que 
era possível distinguir dois tipos de ondas: uma de maior velocidade, longitudinal (conhecida atualmente 
como onda P), e outra de velocidade menor, transversal (conhecida como onda S). Posteriormente, 
George Gabriel Stokes demonstrou o tipo de deformação que estas ondas descobertas por Poisson 
produzem nas rochas, propondo um modelo matemático para descrever a propagação das ondas sísmicas. 

Figura 11: 
Esquema da 
deformação 
das partículas 
pela passagem 
de ondas P e 
ondas S.

As ondas P e S podem ser convertidas, em 
condições específicas, em uma outra categoria 
de ondas: as ondas superficiais. Uma destas 
ondas, que se propaga ao longo de uma interface 
livre, como, por exemplo, a interface terra-ar, é 
chamada onda Rayleigh, em homenagem a 
James Strutt, conhecido como Lord Rayleigh. 
A movimentação das partículas por esta onda se 
dá em forma de uma elipse retrógrada, ou seja, 
as partículas se movem na forma elíptica, em 
sentido anti-horário para quem olha no sentido 
da propagação da onda.

Figura 12: Esquema da deformação das partículas pela passagem  
de ondas Rayleigh.
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Com fundamento nesses avanços, D.R. Oldham, na Inglaterra, em 1897, identificou, pela 

primeira vez, os três principais tipos de ondas sísmicas (ondas P, ondas S e ondas de superfície) 

em um sismograma.

Dois anos depois, C.G. Knott obteve as equações gerais para a reflexão e refração de ondas 

sísmicas em interfaces planas e, em 1903, A.E.H. Love desenvolveu a teoria das fontes pontuais 

em um meio elástico infinito, que foi fundamental para o desenvolvimento de modelos para a 

descrição da geração de terremotos.

D.R. Oldham trabalhou no estudo de um terremoto ocorrido em Assam, em jun/1897, reconhecendo 
no sismograma duas ondas distintas (ondas P e ondas S).  Em 1906, Oldham percebeu que havia uma 
área na Terra onde as ondas P não eram detectadas quando ocorria um terremoto no lado oposto 
da Terra. Essa região é chamada “zona de sombra”, e ocorre devido à presença do núcleo da Terra, 
que faz com que as ondas de certa região sofram refração (curvando-se) e não cheguem ao ponto 
diametralmente oposto do planeta. Em 1919, Oldham sugeriu que o núcleo deveria ser fluido.

Figura 13: Esquema da deformação das partículas pela passagem de ondas Love.
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Em 1904, Horace Lamb desenvolveu a teoria de propagação de ondas sísmicas em meios elásticos 

estratificados, que foi fundamental para decifrar a estrutura da Terra a partir de dados sísmicos. 

Embora, ainda no final do século XIX, já tivessem sido feitas algumas suposições sobre a 

estrutura da Terra, como, por exemplo, a conjectura feita por Emil Wiechert, em 1897, sobre a 

existência de um núcleo líquido na Terra, a estrutura do interior do planeta começou a ser, de 

fato, desvendada no final da primeira década do século XX. 

H. Lamb analisou, em um trabalho publicado em 1882, os modos de oscilação de uma esfera de 
material elástico. Esse tipo de oscilação foi detectado na Terra apenas após o terremoto do Chile em 
1960, de forma similar à que foi proposta por Lamb.
Lamb apresentou as soluções analíticas para a propagação de ondas elásticas para certos tipos de 
perturbações iniciais em um artigo publicado em 1904, que é considerado uma das contribuições 
primordiais para a sismologia.

Em 1897, E. Wiechert percebeu que a densidade média da Terra, determinada em 1788 por Cavendish, 
era muito grande para que o planeta fosse constituído apenas por rocha, e sugeriu que a Terra deveria 
possuir um núcleo com material metálico, a exemplo dos meteoritos ferrosos. Cavendish usou uma 
balança de torção e determinou que a densidade média da Terra era 5,48 vezes a densidade da água, 
valor muito próximo ao determinado atualmente, de 5,53. Considerando que a densidade das rochas 
da superfície do planeta apresenta valores de 2,70 g/cm3, na média, concluiu que a Terra não era 
homogênea e deveria apresentar uma densidade elevada no seu interior.

VOCÊ SABIA?

Aranhas tarântula das espécies E. weijenberghi e A. suina se comunicam 
durante o ritual do acasalamento por meio de ondas sísmicas do tipo Rayleigh 
(Quirici & Costa, 2007). 
Os caranguejos violinistas (ou chama-maré) Uca pugilator utilizam ondas 
Rayleigh e ondas Love para se comunicar (Aicher & Tautz, 1990).

Figura 14
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Utilizando sismogramas do terremoto de 8 de outubro de 1909, na Croácia, A. 

Mohorovicic identificou uma mudança brusca de velocidades das ondas sísmicas na 

interface entre as camadas que hoje são conhecidas 

como crosta e manto superior. Mais do que isso, 

Mohorovicic demonstrou que a estrutura das 

camadas externas da Terra poderia ser deduzida a 

partir de dados de tempo de propagação, ou de 

percurso  como se diz hoje em dia, das ondas 

sísmicas refletidas.

K. Zoeppritz e L. Geiger, em 1909, calcularam velocidades para as ondas compressionais no 

interior do manto e Beno Gutenberg, em 1913, mediu o raio do núcleo da Terra e estabeleceu 

que este núcleo deveria estar no estado líquido.

O grande avanço no conhecimento da estrutura do interior da Terra veio com a compilação 

de catálogos e com a construção de curvas de tempo de percurso. Esse trabalho, que vinha sendo 

Tempo de Percurso

Tempo de percurso é o tempo que uma 
onda elástica gerada por um terremoto 
leva para percorrer a distância angular 
entre o epicentro do terremoto e a 
estação que registrou o sismo. 

A. Mohorovicic, analisando os dados do terremoto de 8/out/1909 que ocorreu em Pokuplje, 
na atual Sérvia, estabeleceu como ocorria o espalhamento de ondas sísmicas de terremotos rasos, 
encontrando uma superfície onde a distribuição de velocidades de ondas sísmicas apresentava 
uma descontinuidade, aumentando abruptamente. Essa interface é conhecida atualmente como 
“descontinuidade de Mohorovicic”, ou, mais comumente, “descontinuidade de Moho”, e 
separa a crosta do manto terrestre. Posteriormente, os geofísicos confirmaram a existência desta 
descontinuidade sob todos os continentes e oceanos do planeta.

Por sugestão de Wiechert e Oldham, B. Gutenberg calculou os tempos de percurso das ondas 
que se propagam no interior terrestre, levando em conta o tempo extra que elas levariam para 
atingir as estações no caso da existência de uma camada de baixa velocidade como o núcleo 
terrestre. A comparação dos tempos observados com estes assim calculados permitiu concluir que 
o núcleo terrestre estaria a uma profundidade de 2.900 km.
Com metodologia similar, Gutenberg estabeleceu que, entre 100 e 200 km de profundidade, deveria 
haver também uma camada de baixa velocidade na Terra, o que foi comprovado posteriormente.
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feito desde 1907, inicialmente por K. Zoeppritz, 

consistiu no desenvolvimento de métodos de 

localização precisa dos parâmetros dos terremotos, 

distância epicentral, azimute em relação à 

estação de observação e profundidade focal e a 

identificação correta das diversas ondas, através das 

feições observadas nos sismogramas, e a elaboração 

das tabelas de tempo-percurso por H. Jeffreys e 

K.E. Bullen e por Beno Gutenberg e Charles F. 

Richter em 1940.
A interpretação das curvas de tempo e percurso, 

em termos da distribuição de velocidades de ondas 

sísmicas no interior da Terra, foi possível devido, 

inicialmente, ao trabalho de Herglotz e Wiechert 

(1907), o que permitiu o cálculo das razões entre 

compressibilidade e densidade e entre a rigidez 

elástica e a densidade das rochas. A partir desses 

dados, foi possível estimar a distribuição de densidades como função da distância ao centro do planeta.

Figura 16:  A estimativa da variação da 
densidade no Interior da Terra pode ser 
feita a partir do estudo da propagação das 
ondas sísmicas.

Figura 15:  As curvas de tempo de percurso estabelecem 
a relação entre o tempo de propagação e a distância 
percorrida pelas diversas ondas sísmicas no interior da 
Terra, e são uma ferramenta fundamental para os geofísicos 
estudarem o interior terrestre.
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Paralelamente a esse desenvolvimento, foi realizado, principalmente nos Estados Unidos, um 

trabalho teórico e experimental sobre o comportamento da matéria a pressões e temperaturas 

da ordem das existentes no manto superior, permitindo as primeiras interpretações sobre a 

composição e o comportamento do material dessa região da Terra.

Em 1936, a sismóloga dinamarquesa Inge Lehmann publicou suas conclusões sobre o 

comportamento anômalo de ondas primárias provenientes de um sismo na Nova Zelândia, 

sugerindo que estas tenham sido refletidas dentro do núcleo terrestre por uma camada distinta, 

que posteriormente foi identificada como sendo o núcleo interno sólido da Terra. 

A determinação da distribuição de 

densidade e de parâmetros elásticos 

utilizando os tempos de percurso de ondas 

sísmicas apresenta uma série de limitações. 

Essas limitações foram, pelo menos em 

parte, superadas com a observação e 

interpretação, a partir de 1960, de dados 

de oscilações livres da Terra. 

Terremotos que liberam grande 

energia frequentemente geram um 

fenômeno conhecido como oscilações 

livres. Nessa situação, a Terra toda passa 

a oscilar como se fosse um grande sino. 

Nessas oscilações, a Terra pode se dilatar 

e contrair radialmente, deformar a sua 

forma elipsoidal e se torcer, sem variação 

Figura 17:  Depois de um grande terremoto, a Terra ressoa como se fosse um sino, com 
ondas que podem persistir por semanas, cada uma com um tempo característico de 
oscilação. Estas oscilações são conhecidas como “oscilações livres” porque persistem 
depois do terremoto sem nenhuma força atuante, como acontece com as marés, por 
exemplo, que dependem da contínua interação entre a Terra, o Sol e a Lua. Os períodos 
de oscilações dessas ondas são função de propriedades físicas do interior terrestre, o que 
permite, com a medição precisa dessas oscilações, a determinação do valor de importantes 
propriedades do interior da Terra.

Estudando as ondas provenientes de um grande terremoto ocorrido, em 1929, na Nova Zelândia, a sismóloga 
dinamarquesa Inge Lehmann encontrou algumas ondas sísmicas, que deveriam ter sido desviadas pelo 
núcleo terrestre, mas que estavam presentes nos sismogramas. Sua interpretação foi a de que essas ondas 
viajaram no interior do núcleo e encontraram ali uma outra interface, na qual se refletiram. Esses resultados 
foram publicados em 1936 com a conclusão de que a Terra possuía um núcleo dividido em duas partes: uma 
parte interna sólida, circundada por uma camada fluida. A separação entre estas duas camadas foi chamada 
“descontinuidade de Lehmann”, e foi confirmada, posteriormente, na década de 1970.
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significativa de volume. O período principal de oscilação é da ordem de 54 segundos e existem 

períodos menores.

O mecanismo para a geração das oscilações livres não é ainda totalmente conhecido, mas 

está ligado à interferência múltipla de ondas sísmicas de superfície. As deformações provocadas 

por essas oscilações, no entanto, não se limitam à superfície da Terra e se estendem até o seu 

centro. A existência das oscilações livres é prevista pela teoria da elasticidade, mas só foi observada 

após o terremoto da península de Kamchatka em 4 de novembro de 1954. A observação foi 

feita pelo sismólogo americano H. Benioff, utilizando um tipo especial de sismômetro que ele 

mesmo havia desenvolvido em 1935: o sismômetro de deformação, que mede diretamente a 

deformação do solo e não a sua oscilação.

Houve na ocasião alguma dúvida a respeito das observações feitas por Benioff. Alguns 

especialistas consideravam que elas 

eram devidas a efeitos puramente 

instrumentais. Logo em seguida ao 

terremoto do Chile, em 22 de maio 

de 1960, as oscilações livres foram 

novamente observadas, tanto com o 

sismômetro de deformação quanto 

com gravímetros de marés. O bom 

acordo entre as observações eliminou 

as dúvidas sobre a existência das 

oscilações livres.

A interpretação dos dados de 

oscilação livre, junto com os dados 

de ondas sísmicas, permite determinar de forma mais precisa a variação da densidade e das 

propriedades elásticas no interior da Terra.

Figura 18  Benioff realizando 
medidas com seu sismômetro 
de deformação. 


