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Question 1 

Razões: A geração de som perto do epicentro é provavelmente o resultado da propagação de ondas de ar 

produzidas na região epicentral devido ao forte movimento do solo, à radiação produzida a partir de fontes 

secundárias, como as montanhas altas e o acoplamento de terra ao ar. 

Efeito: Este aspecto do fenômeno sísmico não deve ser negligenciado. De fato, embora o som do terremoto 

não cause dano, ele pode causar medo e criar pânico. 

Question 2 

Pequenos terremotos têm um conteúdo de altas frequências proporcionalmente maior. Os humanos podem 

ouvir ondas sonoras principalmente na faixa de 20 a 20.000 Hz. O resultado é que apenas as ondas 

sísmicas com o tom mais alto (principalmente) ficam na faixa de frequência para o tom audível mais baixo, 

como confirmado pelas gravações do som que acompanha pequenos terremotos, indicando que as 

frequências dominantes estavam na faixa de 5 a 60 Hz. Esse resultado explica por que nem todas as 

pessoas no mesmo lugar ouvem sons sísmicos e por que alguns animais fogem com medo. Muito depende 

da sensibilidade de um organismo a tons baixos. 

Question 3 

Definição: A Audibilidade do som do terremoto é um fenômeno complexo inextricavelmente relacionado à 

fonte do evento (geometria, magnitude, profundidade, estática, queda de tensão dinâmica); ao solo 

(distância da fonte, geologia, estrutura de atenuação e topografia); ao ar (perfil de densidade); à presença 

de objetos (edifícios e móveis); e a fatores humanos (limiar de audibilidade e ruído antrópico). 

Itália: Uma análise de 77.000 relatórios de observadores indicou que, na Itália, a porcentagem de sons 

ouvidos aumentou com a magnitude do terremoto e diminuiu com a distância epicentral. 

Question 4 

Efeito acústico: O efeito acústico pode ser um elemento útil para melhor localizar o epicentro de pequenos 

terremotos em áreas densamente habitadas. 

Sugestão: Sugerimos a integração dos dados de audibilidade no procedimento de avaliação da intensidade 

macrossísmica. Houve boa concordância entre o percentual de pessoas sentindo o terremoto e a 

porcentagem de entrevistados ouvindo o som do terremoto. 

Question 5  

O som é um dos efeitos mais comuns relatados durante ou imediatamente anterior ao início das vibrações 

sentidas causadas por terremotos. O som às vezes é ouvido antes dos tremores, provavelmente porque é 

produzido principalmente pelas ondas P, enquanto o tremor perceptível é frequentemente associado às 

ondas S. Em geral, o som do terremoto é ouvido dentro de uma área ao redor do epicentro, mesmo em 

eventos muito pequenos. Análises de resultados experimentais levaram pesquisadores a explicar os sons 

do terremoto como as ondas acústicas geradas pelas ondas sísmicas que viajam dentro da terra. 

 


