
RESUMO 
 

O trabalho desenvolvido pretende fazer uma análise da perigosidade (casualidade) 

sísmica esperada nas cidades da Beira e Chimoio em Moçambique, assim como uma 

avaliação da segurança estrutural de edifícios localizados nas mesmas cidades.  

Moçambique encontra-se numa zona considerada, por regra, “livre” de actividade 

sísmica. Como tal o dimensionamento de edifícios no país não tem em consideração a 

possibilidade de ocorrência sísmica, não havendo regulamentação para tal, nem 

preparação nas faculdades para abordar este aspecto do dimensionamento estrutural.  

No entanto, como se tem verificado desde o dia 21 de Fevereiro de 2006 a reduzida 

probabilidade de ocorrência não significa que não ocorram sismos. Desde o dia 21 de 

Fevereiro (em que ocorreu um sismo de magnitude 4,4 na escala de Richter) que se 

tem vindo a observar actividade sísmica mais ou menos contínua na região, tendo esta 

tido o seu “pico” com o sismo de magnitude 7,0 na madrugada do dia 23 de Fevereiro; 

posteriormente foram registradas réplicas e sismos de menores intensidades pelo 

menos até ao dia 23 de Agosto. No total até ao presente (Setembro de 2006), 

registraram-se mais de 80 abalos sísmicos com magnitudes entre 3,9 e 7,0 na escala 

de Richter.  

O sismo de 23 de Fevereiro (magnitude 7,0) foi sentido a centenas de quilómetros do 

epicentro: em Maputo a 530km, na Beira a 215km e no Chimoio a 235km, apenas para 

mencionar as cidades afectadas de maior dimensão.  

No presente trabalho foram estimadas as magnitudes e localizações de eventuais 

sismos próximos das duas cidades a estudar, com base na informação existente 

relativa às falhas geológicas em Moçambique. Posteriormente, recorrendo a equações 

de atenuação de desenvolvimento recente, determinaram-se os parâmetros de 

movimento sísmico esperados. De seguida, usando um método de avaliação de perdas 

devido a sismos baseado nos deslocamentos (DBELA - Displacement Based 

Earthquake Loss Assessment), foi avaliado o desempenho esperado de determinados 

edifícios das cidades em estudo.  



ABSTRACT  
 

The present work attempts to make a seismic hazard assessment of the cities of 

Beira and Chimoio, in Mozambique, as well as to make a structural behaviour 

assessment of specific buildings located in the afore mentioned cities.  

Mozambique is in an area considered, commonly, as free of seismic activity. As 

such the design of buildings in the country doesn’t take into consideration the 

possibility of seismic activity; there are no design codes that regulate this aspect 

of structural design and students in the country’s faculties are not taught how to 

account for it.  

However, as proved by the recent seismic activity started on February 21
st 

2006, 

low probability of occurrence is not the same as zero probability of occurrence. 

Since February 21
st 

there as been a, more or less, continuous seismic activity in 

the region, which peaked with the magnitude 7,0 earthquake of February 23
rd

, 

with aftershocks and smaller earthquakes taking place up to the 23
rd 

of August. 

So far, starting in February 2006 (and as of September 2006), more than 80 

earthquakes have been registered with magnitudes ranging from 3,9 to 7,0.  

The February 23rd event (magnitude 7,0) was felt hundreds of kilometres from 

the earthquake’s epicentre: Maputo at 530 km, Beira at 215 km and Chimoio at 

235 km.  

In this work magnitudes and locations of future possible earthquakes were 

estimated, based on the available information on geological faults in 

Mozambique. Afterwards, using recently developed attenuation equations, 

expected seismic ground motion parameters were predicted. Finally, a structural 

behaviour assessment was conducted for specific buildings located in the 

mentioned cities, using a recent loss assessment method (DBELA - 

Displacement Based Earthquake Loss Assessment), for each earthquake 

scenario considered.  

 


