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Efeitos de sítio

2

Rocha dura

Formações superficiais

• Frequência rocha > frequência solos moles

• Amplitude solos moles > amplitude rocha

• VS rocha > VS solos moles

• México 1985

• Northridge 1994

• Kobe 1995

• Izmit 1999



Área de estudo
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• Holocénico: aterros e aluviões.

• Plistocénico: formação de Marco 

Furado constituída por argilitos e 

conglomerados.

• Pliocénico: formação de Santa Marta 

de cariz essencialmente arenoso.

N



• Estimativas da velocidade das ondas S (VS), determinação de

VS30 e classificação dos terrenos segundo o EC8 - Refraction

Microtremor (ReMi; Louie 2001);

• Análise unidimensional do comportamento dos solos, com o

recurso à aplicação SHAKE2000 (Ordónez 2003);

• Determinação da frequência natural dos edifícios;

• Estimativa do número de edifícios que podem sofrer

fenómenos de ressonância.
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Metodologia
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ReMi

• 409 ensaios

• em 43 locais



Vs30 e o EC8
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Tipos de 

terrenos
Perfil estratigráfico

Parâmetros

Vs30 (m/s)

NSPT

(pancadas/3

0 cm)

cu 

(kPa)

A
Rocha ou outra formação geológica de tipo rochoso, 

que inclua, no máximo, 5 m de material mais fraco à 

superfície.

800 - -

B

Depósitos de areia muito compacta, de seixo 

(cascalho) ou de argila muito rija, com uma espessura 

de, pelo menos, várias dezenas de metros, 

caracterizados por um aumento gradual das 

propriedades mecânicas com a profundidade.

360 – 800 50 250

C

Depósitos profundos de areia compacta ou 

medianamente compacta, de seixo (cascalho) ou de 

argila rija com uma espessura entre várias dezenas e 

muitas centenas de metros.

180 – 360 15 - 50 70 -250

D

Depósitos de solos não coesivos de compacidade baixa 

a média (com ou sem alguns estratos de solos coesivos 

moles), ou de solos predominantemente coesivos de 

consistência mole a dura.

180 15 70

E

Perfil de solo com um estrato aluvionar superficial 

com valores de Vs do tipo C ou D e uma espessura 

entre cerca de 5 m e 20 m, situado sobre um estrato 

mais rígido com Vs > 800 m/s.

S1

Depósitos constituídos ou contendo um estrato com 

pelo menos 10 m de espessura de argilas ou siltes 

moles com um elevado índice de plasticidade (PI 40) e 

um elevado teor em água.

100

(indicativo)

- 10 - 20

S2
Depósitos de solos com potencial de liquefação, de 

argilas sensíveis ou qualquer outro perfil de terreno 

não incluído nos tipos A – E ou S1.



Resultados VS30
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<220 m/s

<260 m/s

VS30 m/s
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Análise unidimensional (SHAKE2000)

×

• Frequência 

natural dos solos

• Amplificações



Resultado Análise 1D (SHAKE2000)
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Resultados Amplificações (1D)
1-1,9 Hz

2-2,9 Hz

3-3,9 Hz

4-4,9 Hz

5-5,9 Hz

6-6,9 Hz

7-7,9 Hz

8-8,9 Hz

9-10 Hz
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Frequência natural dos edifícios

37 edifícios



Ressonância do edificado
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36 edifícios 

×

Ressonância do edificado

Censos 2011
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Ressonância do edificado

Número de edifícios que podem sofrer 

ressonância:

• 2≤amplificação<5:  925 – 1237 edifícios

• amplificação>5: 113 – 710 edifícios

• O facto de um edifício sofrer ressonância 

não significa que vai colapsar

• Os edifícios mais antigos e em mau estado 

de conservação que sofram ressonância 

terão mais hipóteses de sofrer danos 

severos

3 pisos



Conclusões

Os locais mais vulneráveis à ação sísmica

deverão ser os que apresentam cumulativamente:

• valores de Vs30 mais baixos (classes C e D do

EC8) localizados no Holocénico

• maiores amplificações

• frequências menores do que 3 HZ

Existe uma quantidade assinalável de edifícios

que podem sofrer fenómenos de ressonância
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Conclusões

Os resultados são relevantes para a mitigação

deste risco se aplicados :

• num adequado planeamento urbano

• na preparação atempada para a resposta

• na efetiva informação pública
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