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Um caminho para   
a resiliência sísmica

Os fenômenos da natureza fazem parte da 
sua dinâmica e incidem no desenvolvimento 
urbano das cidades. Portanto, a resiliência é 
um grande desafio para a engenharia sísmica 
mundial, a qual é entendida como a capacidade 
que uma sociedade tem para controlar o nível 
de danos e recuperar a sua funcionalidade 
no menor tempo possível. A capacidade de 
resiliência resulta das interações entre as 
forças da sociedade, do meio ambiente, da 
ciência e da tecnologia. A sociedade busca, 
cada vez com mais interesse, a proteção da vida 
e da propriedade, a estabilidade econômica e 
social, e a sustentabilidade dos negócios, por 
isso há um enfoque em conhecer melhor as 
forças da natureza e em desenvolver técnicas 
de construção e reabilitação com capacidade 
para resistir a elas. 

Dessa forma, o sucesso dessa capacidade 
de resiliência resulta da integração dos avanços 
no monitoramento e na instrumentação sísmi-
ca, no conhecimento da resposta sísmica de so-
los e edificações, unidos ao desenvolvimento de 
tecnologias de construção. 

Na Cidade do México, a capital mexicana, 
a organização de grupos de brigadas para a 
inspeção de edificações é uma grande iniciativa, 
que mostra que o conhecimento só é útil quando 
é posto a serviço do bem comum. O esquema 
de brigadas mostra não só a grandiosidade 
dos seus integrantes, mas também a utilidade 
dos seus esforços para orientar as decisões do 
Estado. Sempre será possível fazer melhor, mas 
o resultado é uma iniciativa forte, viabilizada 
graças à dedicação e generosidade de um grupo 
de pessoas motivadas por uma causa comum, 
que tem o grande desafio de se fortalecer a 
partir das experiências de 2017.

A SURA também pôs à prova o seu plano pós-
sismo no México, o qual, pelo seu compromisso 
com a resiliência sísmica na América Latina, foi 
desenvolvido há vários anos. O balanço comple-
to desse plano de classificação de danos, estu-
dos de vulnerabilidade e reabilitação evidencia 
que ele tem sido um mecanismo muito eficaz 
para apoiarmos, enfocados na engenharia, os 
nossos assegurados no México que foram afe-
tados por esses sismos. 

A SURA dedicou esta edição especial da 
revista Geociências SURA para mostrar uma 
visão positiva dos sismos, no México, em se-
tembro de 2017, devido às suas contribuições 
ao conhecimento sísmico e ao balanço positi-
vo de todos os esforços de pesquisa postos em 
prática, desde o grande sismo de 1985, o que 
nos permite vislumbrar um caminho promissor 
para aumentar a resiliência sísmica do meio 
construído. Essas aprendizagens são o passo 
inicial para ver o risco como oportunidade. O 
principal legado e a responsabilidade que nos 
deixam os sismos é levar os seus aprendizados 
à prática com responsabilidade e convicção de 
que a resiliência sísmica é um desafio alcançá-
vel para as nossas sociedades.

GONZALO ALBERTO PÉREZ ROJAS
Presidente da Suramericana S.A.
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Os sismos de 7 e 19  
de setembro de 2017 no México: 
reação em cadeia ou simples coincidência?
O México nos fez lembrar, recentemente, da ameaça sísmica latente na maioria dos 
países da América Latina, após vários sismos durante o mês de setembro de 2017.  
O mais impactante é que um desses eventos foi registrado justamente no dia em 
que o grande sismo de 19 de setembro de 1985 fez 32 anos.

Sismo de subdução devido ao contato entre placas 
tectônicas de Cocos e da América do Norte.

Origem tectônica 

7:19 (hora local)

28 km

400 km

Costa de Michoacán

Hora:

Profundidade:

Distância da 
Cidade do México: 

Epicentro:

MICHOACÁN

198519 SET

Este sismo teve efeitos muito importantes na Cidade 
do México, tornando-se um marco na história sísmica 
mundial, a partir do qual se concentraram muitos 
esforços de pesquisa na resposta sísmica do solo e 
na sua influência no comportamento das edificações.

Magnitude

8.0
O grande sismo de Michoacán 
de magnitude 8.0 Mw, 
que ocorreu no dia 19 de 
setembro (19S) de 1985, 
na região central da costa 
pacífica mexicana, a quase 
400 km da Cidade do México, 
liberou 32 vezes mais energia 
do que o sismo de 19  
de setembro de 2017.

Fonte USGS



PUEBLA

201719 SET

A zona de influência do sismo de 7S se 
concentrou nos estados de Oaxaca e Chiapas.

De acordo com os registros do Serviço 
Sismológico Nacional do México, dois dias 
após o sismo foram registradas 482 réplicas.

O sismo de 19S de 2017 mostrou 
que houve avanços importantes 
na engenharia sísmica mexicana 
desde 1985 e marcou um novo 
desafio para a resiliência.

7 SET 2017

CHIAPAS

Magnitude

8.1

23:49 (hora local)Hora:

47 kmProfundidade:

80 km da Costa de ChiapasEpicentro:

Origem tectônica 
Sismo intraplaca (placa oceânica de Cocos).

Sismo intraplaca, ocorreu dentro da placa 
oceânica de Cocos.

Origem tectônica 

A ocorrência deste sismo coincidiu com o dia em 
que o grande sismo de 1985 fez 32 anos.  Seus 
efeitos foram evidenciados, principalmente, 
na Cidade do México, ainda que também haja 
registro de zonas afetadas nos estados do 
México, de Morelos e de Puebla.

Magnitude

7.1
48 km

limite entre Puebla e Morelos

13:14 (hora local)Hora: 

Profundidade: 

Epicentro:

120 kmDistância da 
Cidade do México: 

720 kmDistância da 
Cidade do México: 

Fonte USGS

Fonte USGS
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MAR DO CARIBE

OCEANO PACÍFICO

Placa de
Cocos

Placa de 
Rivera

Placa do 
Pacífico

Placa 
Caribenha

Sonora

Chihuahua

Coahuila

Durango

Oaxaca

Jalisco

Chiapas

Veracruz

Zacatecas

Sinaloa

Guerrero

Tamaulipas

Nuevo León

Michoacán

Baja  California

Campeche
Puebla

Yucatán

San Luis Potosí

Baja California Sur

Nayarit

México Quintana Roo

Hidalgo

Tabasco

Guanajuato
Querétaro

Colima
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Tlaxcala

Aguascalientes

Ciudad de México

Placa de Norte-americana

Magnitude do sismo (M) Profundidade (P) 
[km]

M < 6

6 ≤ M < 7 

7 ≤ M < 8

M ≥ 8 

P < 30

30 ≤ P < 70

70 ≤ P < 150

150 ≤ P < 300

300 ≤ P <  500

P ≥ 500

Limite de deslocamento lateral

8.5

AÑO

8.0

7.6

7.2
7.4

8.0

7.5
7.5
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6.5

6.0
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81
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85
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89

19
93

19
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20
01

20
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20
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13

20
17

19 SET
7.1

7 SET
8.1

Limite convergente 
(subducção)

A Placa de Rivera sofre subducção 
(submerge-se) e se posiciona abaixo 
da Placa Norte-americana (abaixo de 
Jalisco e Colima) SSN-UNAM

A Placa de Cocos sofre 
subducção (submerge-se) e se 
posiciona abaixo da Placa 
Norte-americana (abaixo de 
Michoacán, Guerrero, Oaxaca 
e Chiapas) SSN-UNAM

  Ambiente tectônico e sismicidade 
histórica do México
O México está localizado em uma zona do continente americano onde ocorre a interação de cinco 
placas tectônicas (placas do Pacífico, de Rivera, de Cocos, da América do Norte e do Caribe), o que faz 
com que essa região apresente uma ameaça sísmica importante. Assim como o Serviço Sismológico 
Nacional do México manifesta, ainda que não exista nenhum método ou tecnologia atual para prever 
os sismos, o contexto tectônico do México compreende regiões onde já ocorreram grandes sismos, 
que podem voltar a ocorrer no futuro. Essa convicção levou esse país latino-americano a buscar, no 
desenvolvimento do conhecimento, um caminho para a resiliência sísmica.

GEOCIÊNCIAS SURA
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Limite convergente 
(subducção)

A Placa de Rivera sofre subducção 
(submerge-se) e se posiciona abaixo 
da Placa Norte-americana (abaixo de 
Jalisco e Colima) SSN-UNAM

A Placa de Cocos sofre 
subducção (submerge-se) e se 
posiciona abaixo da Placa 
Norte-americana (abaixo de 
Michoacán, Guerrero, Oaxaca 
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Data: 28 de julho
Localização: Acapulco
Magnitude: 7.6
Profundidade: 38 km 

O SISMO DEL ÁNGEL  (1957)

Data: 19 de setembro
Localização: Costa Michoacán
Magnitude: 8.0
Profundidade: 28 km 

GRANDE SISMO (1985)

Data: 28 de setembro
Localização: Oaxaca
Magnitude: 7.5
Profundidade: 60 km 

SISMO DE OAXACA (1999)

Data: 4 de abril
Localização: 23 km ao sul de Mexicali
Magnitude: 7.2
Profundidade: 10 km 

SISMO DE BAJA CALIFORNIA −
EL MAYOR-CUCAPAH (2010)

Data: 20 de março
Localização: sul de Ometepec, Guerrero
Magnitude: 7.4
Profundidade: 20 km 

SISMO DE OMETEPEC,  
GUERRERO (2012)

Data: 7 de setembro
Localização: 80 km da costa  
de Chiapas
Magnitude: 8.1
Profundidade: 47 km 

SISMO DE CHIAPAS  
(7 DE SET. DE 2017)

Data: 19 de setembro
Localização: limite entre Puebla 
e Morelos
Magnitude: 7.1
Profundidade: 48 km 

SISMO DE PUEBLA  
(19 DE SET. DE 2017)

 Eventos sísmicos do México

SISMOS DESTACADOS 
DESDE 1957

8.0

7.4

8.1

7.2

7.1

7.5

7.6

  Este sismo motivou,  
pela primeira vez, a inclusão 
da demarcação de solos  
na norma sísmica da Cidade  
do México.

(Fonte: USGS)
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Os sismos de 7S e 19S de 2017 
estão relacionados? 
No mês de setembro de 2017, em um 
lapso de 12 dias, o México foi sacudido 
por dois grandes sismos. A sequência 
começou no dia 7S, com um sismo de 
magnitude 8.1 Mw, no litoral Pacífico, 
próximo ao estado de Chiapas. 
Poucos dias depois,  no dia 19S, um 
sismo de magnitude 7.1 Mw sacudiu 
Puebla e causou o colapso de 44 
edificações na Cidade do México. 

Assim como propõe o doutor Ross 
Stein, professor de geofísica da 
Universidade de Stanford, cientista 
emérito do Serviço Geológico dos 
Estados Unidos (USGS, na sigla em 
inglês) e CEO da Temblor Inc.: “surge 
uma pergunta inquietante depois da 
ocorrência desses dois sismos: esses 
eventos estão relacionados entre si?”. 

A proximidade de espaço e tempo 
desses dois eventos e a natureza da sua 
origem tectônica poderiam nos fazer 

 Os dois grandes sismos recentes no México estão separados por 600 km e 12 dias

  O aumento dos esforços gerado 
pela ocorrência do sismo de 
Chiapas (Mw = 8.1) corresponde 
às cores mais fortes e as cores 
mais claras indicam uma 
incidência muito baixa do sismo 
e, até mesmo, insignificante 
nessas regiões.

supor que, de fato, existe uma reação em cadeia. Para responder a essa interes-
sante pergunta, o doutor Ross Stein e a equipe da Temblor Inc. estudaram os dois 
sismos, com o fim de estimar a possível relação entre eles. Para isso, avaliaram o 
impacto potencial que o sismo de Chiapas pode ter tido sobre o sismo de Puebla, 
a partir de uma análise de transferência de esforços. Os resultados dessa análise 
permitiram que a equipe da Temblor Inc. concluísse que o sismo de magnitude 
8.1 Mw registrado dia 7S, em Chiapas, não gerou esforços sobre a falha que deu 
origem ao sismo registrado em Puebla 12 dias depois. Exatamente como o doutor 
Ross Stein expressa na sua publicação sobre essa análise: “ao calcular os esforços 
gerados pelo sismo de Mw = 8.1 em Chiapas sobre a falha que gerou o sismo de 
Mw = 7.1 em Puebla, verificamos que os esforços que esta sofreu são muito peque-
nos, inclusive são menores que os que são gerados ao estalar os dedos da mão”.

20°

18°

16°

14°

12°
-100° -98° -96° -94° -92°

-0.1 0.10 bar

Transferência de esforços de Coulomb 
a 51 km de profundidade

Mecanismo focal

19 Set 2017
Mw = 7.1

CIDADE DO MÉXICO

Fossa Mesamericana

40 km

60
80
100
120

40 km

60
80
100

120

 

+0.002 bars (0.2 kPa)
estimado na falha

Salina Cruz

Ixtepec

Contornos da Placa 
de Cocos a partir de Franco 
et al. (EPS, 2005)

100 km / 60 mi

Superfície da Placa de Cocos subduzida

7 Set 2017
Mw = 8.1

Falha Finita USGS
Modelo Fonte V.1

Sismos e falhas

30 dias 24 horas Menor Maior Falha de subducção

Puebla
M = 7.1

19 Set 2007
Oaxaca
M = 6.1

23 Set 2007

Chiapas
M = 8.1

7 Set 2007
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  Localização dos sismos registrados no México entre 7 e 19 de setembro

A sismicidade registrada poderia 
mostrar alguma relação entre os 
sismos de 7S e 19S de 2017?
A equipe da Temblor Inc. analisou o catálogo do 
Serviço Sismológico Nacional da Universidade 
Nacional Autônoma do México (UNAM) e 
constatou que as réplicas do sismo de 
Chiapas apresentam um padrão consistente 
com a distribuição dos incrementos de 
esforços estimada (análise de Coulomb).

Outra descoberta muito contundente 
que propõe o doutor Ross Stein é que, ao 

revisar a distribuição dos pontos onde foram 
originadas as réplicas do sismo de 7S, em 
Chiapas (Mw = 8.1), não foi encontrada 
nenhuma réplica nas proximidades da 
região onde ocorreu o sismo de 19S, em 
Puebla (Mw = 7.1). Conclui-se, a partir 
dessa análise, que os esforços transmitidos 
pelo sismo de 7S, em Chiapas, sobre a 
falha que deu origem ao sismo de 19S, em 
Puebla, são insignificantes e, sendo assim, 
não há relação entre esses dois sismos.

Qual é a probabilidade de que esses 
dois eventos sejam independentes?
Segundo as análises realizadas pela 
equipe da Temblor Inc., é possível inferir 
que o sismo de Chiapas não teve nenhuma 
incidência sobre a ocorrência do sismo de 
Puebla, mas, qual é a probabilidade de que 
esses dois eventos sejam independentes, 
se considerarmos o fato de que o sismo 
de Puebla ocorreu com uma diferença 
temporal de apenas 11 dias com relação ao 
sismo de Chiapas e que os seus epicentros 
estavam a 600 km de distância?

De acordo com as estimativas do doutor 
Ross Stein e da sua equipe, essa probabilida-
de corresponde a 1 em 30.000: “você poderia 
dizer que uma probabilidade de 1 em 30.000 

é remota demais para pensar que os sismos 
de Chiapas e Puebla estejam relacionados; 
mas, antes de considerar que 1 em 30.000 é 
um número muito pequeno para considerar 
os dois sismos uma coincidência, é melhor 
se perguntar isto: qual é a probabilidade de 
que o sismo de Puebla (Mw = 7.1) ocorresse 
a apenas duas horas do simulado de 32 anos 
do sismo de 1985 na Cidade do México? Isso, 
definitivamente, tem que ser uma coincidên-
cia, não é? Essa probabilidade corresponde a 
1 em 900.000. Quase uma em um milhão!”.

Assim, como disse o doutor Ross 
Stein, “as coincidências extremas podem 
ocorrer nas nossas vidas e, depois das aná-
lises sismológicas, essa é a melhor explica-
ção que temos”.

Data do sismo
19/09/17
17/09/17
16/09/17
07/09/17

Dependência
Sismo principal
Réplica

As cores dos pontos indicam a data de ocorrência dos sismos.
Os pontos com contorno preto representam os principais sismos, 
enquanto os pontos sem contorno indicam as réplicas.

Catálogo: 
México 
Serviço 

Sismológico 
Nacional (UNAM)

Sem sismos entre 
7/9 e 15/9

19/09/2017
M = 7.1 Puebla

07/09/2017
M=8.1 Chiapas

18/09/2017
M = 3.8

18/09/2017
M = 3.2

21/09/2017
8:30 (hora local)
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SISMO

Incidência dos efeitos  
da área na resposta sísmica 
das edificações
A influência da geologia local e das condições do solo nos movimentos do terreno  
foi demonstrada em diversos sismos no mundo inteiro. Dentro dos efeitos específicos  
da área, destaca-se a amplificação associada às características dos perfis de solo,  
que tem o potencial de modificar a intensidade, o conteúdo frequencial e a duração 
dos movimentos do terreno. É por isso que os efeitos específicos da área exercem  
um papel crucial no desenho sismorresistente.

Na história sísmica mundial recente, a instrumentação sísmica permitiu re-
gistrar de maneira quantitativa a intensidade dos movimentos do terreno em 
diferentes lugares, o que forneceu elementos para entender os efeitos da 
área e implementá-los nas normas de desenho sísmico.

400 km

120 km

SISMO

Perfil esquemático

Perfil esquemático

GEOCIÊNCIAS SURA
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SISMO DE 1985 8.0 Mw
Fonte  USGS

O grande sismo de 1985, cuja ruptura 
foi gerada a quase 400 km da Cidade 
do México, evidenciou uma relação 
contundente entre as condições do 
solo e a distribuição dos danos na 
cidade onde ocorreu. Os registros do 
sismo em alguns lugares da Cidade do 
México foram um marco muito impor-
tante para a pesquisa e compreensão 
dos efeitos do solo lá e no mundo.

O sismo de 19S de 2017 originou-se 
a 120 km da capital mexicana. Esse 
sismo confirmou a importância dos 
efeitos dos solos e mostrou variações 
de intensidade em diferentes áreas 
da cidade. As diferenças entre as 
intensidades e a resposta sísmica das 
edificações nesse sismo, com rela-
ção ao registrado em 1985, se deve a 
fatores como:
• ter se originado em uma zona muito 

mais próxima da Cidade do México, o 
que implicava uma menor distância 
de propagação das ondas sísmicas 
para chegar à cidade.

• ter liberado menor quantidade de 
energia que o sismo de 1985 (res-
pectivamente, Mw = 7.1 e Mw = 8.0).

SISMO DE 2017 7.1 Mw

Rocha

Rocha

Solo macio

Solo macio

Solo firme

Solo firme

CU
SCT

SCT
CU

Duas estações das redes de acelerógrafos 
da Cidade do México.

SCTCU

Fonte  USGS
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O que os solos da Cidade do México 
têm de especial?

Na época pré-hispânica, 
existia um sistema lacustre, 
conformado pelos lagos 
Texcoco e Xochimilco-Chalco, 
na área onde hoje está 
localizada grande parte da 
Cidade do México. Nas zonas 
onde estavam esses lagos, 
encontram-se depósitos 
de sedimentos macios que 
geram os denominados 
“efeitos de amplificação” das 
ondas sísmicas.

As ondas sísmicas se 
propagam a partir da zona de 
ruptura que origina o sismo 
e ao chegar aos estratos 
de solo macio, já que eles 
alteram as características 
das ondas de forma muito 
significativa e amplificam a 
intensidade dos movimentos 
que chegam às edificações.

UMA HISTÓRIA DE 
32.000 ANOS OS LAGOS  

NA ÉPOCA PRÉ-
HISPÂNICA

Lago TEXCOCO

Lago XALTOCAN

Lago ZUMPANGO

Lago CHALCO

Lago XOCHIMILCO

Os lagos Texcoco e 
Xochimilco-Chalco 
possuíam uma grande 
riqueza natural e, em 
conjunto com as montanhas 
que os rodeavam, 
proporcionavam abundantes 
fontes de recursos aos 
grupos nômades, que, desde 
a época pré-hispânica, se 
estabeleciam nas  
suas margens. 

(García Martínez, B., 2007)

GEOCIÊNCIAS SURA
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Dado o importante 
crescimento da Cidade 
do México, que começou 
na época pré-hispânica e 
continua até hoje, essa cidade 
está composta assim: 

→  A zona dos lagos, do lado 
leste, onde se encontram 
depósitos de solos macios;

→  A zona das montanhas, 
do lado oeste, onde há 
predominância de solos 
firmes;

→  Uma zona de transição  
entre as montanhas  
e a zona de lagos.

A GRANDE 
CIDADE DO 

MÉXICO  
EM 2017

Álvaro Obregón

Miguel Hidalgo

Iztapalapa

CIDADE  
DO MÉXICO

Tlalpan

1313

EFEITOS DA ÁREA



14

Momentos relevantes na implementação 
dos efeitos do solo no regulamento de 
construções para a Cidade do México

A história sísmica da Cidade do México 
possibilitou que os avanços no conheci-
mento dos efeitos do solo fossem aplica-
dos nas suas normas de desenho sísmico. 
Pelas suas contribuições ao conhecimen-
to, destacam-se os sismos de 1957 e 1985. 
A convicção da cidade sobre a necessida-
de de instalar amplas redes de aceleró-
grafos (Cires e UNAM) possibilitou contar 
com registros de movimento do solo, que 
foram essenciais para o estudo e com-
preensão das relações entre as condições 
do solo e as intensidades da resposta sís-
mica das diferentes áreas.

Esses estudos permitiram desenvol-
ver demarcações de solo cada vez mais 
detalhadas, até chegar ao que hoje é o 
Sistema de Ações Sísmicas de Desenho 
(SASID, na sigla em espanhol), que permi-
te estimar os parâmetros de resposta do 
solo em cada lugar da Cidade do México.

 Zona I
 Zona II
 Zona III

 Períodos predominantes do solo (s)
   Edifícios com danos maiores 
      e colapsos – sismo 19S de 1985

  Mapa de danos do sismo de 1985 sobre demarcação 
sísmica da Cidade do México de 1976

Foi o primeiro evento a mostrar 
que os depósitos de solo macio 
da Cidade do México tinham 
o potencial de amplificar os 
movimentos sísmicos.

PRIMEIRO 
REGULAMENTO 

DE CONSTRUÇÕES 
PARA O DISTRITO 

FEDERAL

SISMO DE 1957  
(Mw = 7.6)

A Cidade do México foi 
dividida em zonas de alta e 
baixa compreensão do solo.

A Cidade do México foi dividida 
em três zonas, de acordo com 
as condições do solo:
• zona de montanhas;
• zona de transição;
• zona do lago.

As importantes consequências 
geradas por esse sismo na 
Cidade do México ratificaram 
a importância dos efeitos do 
solo na resposta sísmica de 
edificações e mostraram a 
necessidade de ter uma melhor 
caracterização dos solos.

SISMO DE MICHOACÁN 
DE 1985 (Mw = 8.0)

1921 1966

1957 1976

1985

✓
ATUALIZAÇÃO DO 
REGULAMENTO

✓
ATUALIZAÇÃO DO 
REGULAMENTO

Fonte USGS
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 Zona I
 Zona II
 Zona IIIa

 Zona IIIb
 Zona IIIc
 Zona IIId

  Edifícios com danos maiores                  
e colapsos – sismo 19S de 1985

  Edifícios com danos maiores 
     e colapsos – sismo 19S de 2017

  Mapa de danos dos sismos de 19S de 1985 e 2017 sobre 
demarcação sísmica da Cidade do México de 2004

• Intensidades importantes 
foram registradas na Cidade 
do México, em algumas zonas 
foram superiores às registradas 
no sismo de 1985.

• A atualização da norma sísmica 
estava praticamente pronta para 
ser publicada quando ocorreu 
esse sismo.

• Pela primeira vez, foram 
implementados os isoperíodos 
e as curvas de isoprofundidade 
para os solos. 

• Os coeficientes sísmicos para 
desenho da zona de transição 
e da zona do lago foram 
aumentados.

A demarcação sísmica 
da Cidade do México 
foi complementada, 
incluindo uma 
subdivisão da zona III 
em quatro subzonas 
(IIIa, IIIb, IIIc e IIId).

SISMO DE 19/9/17 
(Mw = 7.1)

1987

2004

2017

✓
ATUALIZAÇÃO DO 
REGULAMENTO

✓
ATUALIZAÇÃO DO 
REGULAMENTO

FONTES
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   Este novo sistema implementa 
a definição dos parâmetros de 
resposta do solo específicos 
para cada lugar.

SISTEMA SASID
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Origem
O sismo de magnitude 6.2 Mw, a uma profundidade 
de 10 km, na cidade de Armênia (Colômbia), dia 25 
de janeiro de 1999, gerou nas diretivas da SURA, 
particularmente no seu presidente, Gonzalo 
Alberto Pérez, a necessidade de desenvolver uma 
metodologia própria da companhia para a avaliação 
de edificações pós-sismo. Ainda que a atenção pós-
sismo da SURA nas áreas afetadas pelo sismo de 
Armênia tenha contado com a participação de um 
grupo de engenheiros estruturais, não havia uma 
metodologia que permitisse homologação e critérios 
unificados para a avaliação das edificações afetadas. 
Esse sismo foi o que inspirou a metodologia de 
avaliação pós-sismo da SURA.

Visão e enfoque  
A metodologia foi enfocada em conseguir unificar 
procedimentos e critérios de avaliação, orientados 
ao diagnóstico e a classificação de danos objetivos, 
para apoiar decisões de reparação, reabilitação ou 
reconstrução das edificações dos clientes, de acordo 
com os regulamentos de construção sismorresis-
tentes aplicáveis e os avanços do estado da arte em 
engenharia estrutural no mundo.  

Desenvolvimento e implementação
O desenvolvimento da metodologia de avaliação pós-
sismo da SURA desde o princípio, no ano de 2005, foi 
liderado pela engenheira Gloria María Estrada, atual 
gerente de Geociências da SURA no âmbito regio-
nal, com a participação de três assessores externos, 
cientistas e estagiários, de engenharia estrutural, os 
engenheiros Juan Diego Jaramillo, Roberto Rochel 
e Álvaro Pérez. Essa equipe desenvolveu a primeira 
versão da metodologia que foi concluída em 2008. 

Metodologia da SURA   
para a avaliação  
de edificações pós-sismo
A SURA desenvolveu uma metodologia de avaliação pós-sismo  
que é aplicada somente por especialistas em engenharia estrutural  
para o diagnóstico, classificação de danos e definição de soluções  
de intervenção de edificações afetadas por sismo.

Algumas semanas depois de ter ocorrido o sismo de magnitude 8.8 
Mw, no Chile, dia 27 de fevereiro de 2010, esse grupo de profissio-
nais realizou uma visita de reconhecimento nas principais áreas 
afetadas para, dessa forma, pôr à prova a metodologia em edifica-
ções de diferentes tipos e com diversos níveis de dano. 

Para o desenvolvimento dessa metodologia, foram estudados 
diferentes critérios e propostas existentes no mundo, entre os 
quais podemos destacar os da Agência Federal de Gestão de 
Emergências dos Estados Unidos (FEMA, na sigla em inglês), 
do Programa Nacional de Pesquisa de Riscos de Terremotos 
dos Estados Unidos (NEHRP, na sigla em inglês) e algumas 
publicações específicas da Associação Colombiana de Engenharia 
Sísmica (AIS, na sigla em espanhol). A principal contribuição da 
metodologia da SURA, com relação aos enfoques existentes, foi 
obter um diagnóstico e classificação de danos baseados em dados 
quantitativos, o que permite uma visão objetiva, fundamentada em 
critérios de engenharia.

Os engenheiros Elizabeth Cardona, Victoria González e Juan 
David Rendón foram integrados a essa equipe de trabalho, entre 
2012 e 2015, e agora fazem parte da equipe de Geociências da 
SURA. Uma vez que se trata de uma metodologia dinâmica, que 
busca estar na vanguarda dos avanços em engenharia estrutu-
ral e sísmica, foi submetida a processos de revisão e feedback de 
especialistas externos, como é o caso dos engenheiros Francisco 

A Suramericana foi visionária ao 
desenvolver essa metodologia. Ela 
não está só pensando em pagar pelos 
danos, mas também em ajudar a 
construir cidades mais resilientes e 
menos vulneráveis, que estejam mais 
preparadas para enfrentar outro sismo.”
Juana Llano, vice-presidente 
de Seguros da SURAMERICANA S.A.

GEOCIÊNCIAS SURA
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Pérez, da empresa Andes Ingeniería, e Alejandro Pérez, da 
empresa Proyectos y Diseños. 

Para a implementação dessa metodologia, a SURA 
treinou equipes externas de especialistas em engenha-
ria estrutural. Em 2008, na Colômbia, a SURA contava 

com um grupo de 
60 engenheiros es-
truturais capacita-
dos. Atualmente, a 
companhia ampliou 
esse grupo e con-
ta com especialis-
tas na Colômbia, no 
Chile e no México, o 
que lhe oferece uma 
melhor capacidade  
de resposta.

A prova mais 
importante dessa metodologia ocorreu no ano de 2017, no 
plano de avaliação da SURA, posterior ao sismo de 19S de 
2017, no México, do qual um grupo de mais de 70 engenhei-
ros especialistas em estruturas participou. A partir dessa 
experiência, permaneceram aprendizagens muito valiosas, 
mas o mais relevante é a convicção da sua importância para 

canalizar esforços para a resiliência sísmica da nossa região, 
em busca de que se reparem, reabilitem e reconstruam edifi-
cações em conformidade com os avanços da engenharia.

Tomás Isaza, atual Diretor de Seguros da SURA México, 
promoveu e apoiou o desenvolvimento da metodologia da 
SURA para a avaliação de edificações pós-sismo desde 2005 
e, depois de ver sua aplicação no México, está convencido 
da sua eficácia para atender às necessidades dos clientes 
afetados por sismos.

Em que consiste a metodologia da SURA para a 
avaliação de edificações pós-sismo?
Consiste em acompanhar o cliente com especialistas em 
engenharia estrutural em duas etapas fundamentais:

• diagnóstico e classificação de danos – a partir de visitas 
de inspeção realizadas exclusivamente por engenheiros 
estruturais, um manual padrão de levantamento de danos 
é seguido. Os resultados são analisados por uma equipe 
centralizada de especialistas, que gera o relatório de clas-
sificação de danos de cada edifício; 

• definição de métodos de reparação, reabilitação ou re-
construção, conforme os danos.

Sobre o procedimento, 
o professor Juan Diego 
Jaramillo, da Universidad 
Eafit, comenta: “a 
metodologia de avaliação 
de edificações pós-sismo da 
SURA é um trabalho inovador 
e pioneiro. A SURA deve 
perseverar nele”.

Procedimentos realizados pela SURA 
para a classificação de danos

4

2

Elabora um relatório com a 
classificação de danos e indica 
as recomendações ou estudos 
complementares necessários 
para a definição dos métodos 
de intervenção.

Envia engenheiros estruturais às 
áreas afetadas para realizar o 
levantamento dos danos nas 
edificações asseguradas.

1

3
Processa os dados de campo 
para classificar os danos de 
cada uma das edificações em 
uma das categorias abaixo:

risco de colapso;
avarias menores;
danos especiais.

Identifica as áreas 
afetadas por sismo.

METODOLOGIA
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Para o diagnóstico e classificação de danos 
pós-sismo da metodologia SURA é fundamental 
avaliar as características da edificação.
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Para o diagnóstico e classificação de danos 
pós-sismo da metodologia SURA é fundamental 
avaliar as características da edificação.
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Nesta etapa são definidos os métodos de 
reparação, reabilitação ou reconstrução, 
segundo o nível de danos.

O diagnóstico e classificação de danos compreende:

Procedimento para utilizar a metodologia  
de avaliação pós-sismo da SURA na classificação de danos

Etapa 1

Etapa 2

→   O danos são classificados nas seguintes 
categorias:

  Manual para o preenchimento do formulário de 
campo, para conseguir critérios unificados;

   Formulário para o levantamento de informação 
em campo, feito por engenheiros estruturais, para 
caracterizar o edifício e os danos pós-sismo  
nas áreas afetadas.

    Análise de formulários preenchidos em campo, exe-
cutada por uma equipe centralizada de especialistas.

   Programa para a geração de relatórios de 
diagnóstico e classificação de danos, baseado no 
processamento de formulários de campo.

    Estudos complementares a cargo de 
empresas especializadas em engenharia 
estrutural, com amplo conhecimento e 
experiência, para definir a intervenção mais 
adequada do edifício.

→  Os relatórios desses estudos variam de 
acordo com as condições particulares de cada 
edifício, eles podem estar compostos por:

Recomendação de demolição 
e construção de um edificio 
novo, caso a reabilitação não 
seja uma solução técnica ou 
economicamente viável.

Análise da estrutura, desenho 
e planos para reabilitá-la ou 
reforçá-la;

Recomendações e planos com 
procedimentos de reparação;

Requerem estudos 
complementares para definir 
a solução mais adequada de 
intervenção pós-sismo.

Danos 
especiais

CATEGORIA 3

Edificações com danos 
menores reparáveis mediante 
procedimentos padrões.

Avarias 
menores

CATEGORIA 2

Edificações cujos danos  
provocam colapso ou risco de 
colapso, que requerem demolição 
e construção de uma nova 
edificação, baseada nas normas  
de desenho sísmico aplicáveis. 

CATEGORIA 1
Risco de 
colapso

  O levantamento de informação de campo, realizado 
na etapa 1, implica a identificação dos elementos 
estruturais e não estruturais das edificações, assim 
como a avaliação dos danos respectivos.

Fachada*

*Depende de cada edificação 
  e sistema estrutural

Viga

Teto falso
Janela Laje

Coluna
Vidros

 Estrutural   Não estrutural
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Conexão com a megatendência  
de urbanismo  
A metodologia da SURA para a avaliação 
pós-sismo permite oferecer um tratamen-
to adequado às edificações afetadas e, ao 
mesmo tempo, promove o desenvolvimen-
to de conhecimento, que também serve de 
feedback para a gestão de risco sísmico na 
América Latina. Dessa maneira, estudos e 
desenhos de caráter preventivo são propi-
ciados com base nos conhecimentos ad-
quiridos sobre como conseguir um melhor 
desempenho sísmico das edificações, o que 
se conecta de maneira direta com a mega-
tendência de urbanismo. Como parte dessa 
megatendência, todas as oportunidades de 
redução de danos por sismo são potenciali-
zadas para construir cidades mais resilien-
tes, porque, para as pessoas, as empresas 
e a sociedade em geral, sempre será mais 
cara a atenção pós-sismo do que a gestão 
pré-sismo. A SURA, com essa e outras ini-
ciativas, quer oferecer experiência, conhe-
cimento e convicção à região.

METODOLOGIA



Efeitos do sismo  
de 19 de setembro de 2017 
nas edificações 
da Cidade do México

As aprendizagens dos sismos no México ao longo da história in-
centivaram o desenvolvimento de pesquisas que geraram mudan-
ças nas Normas de Sismo Resistência, o que fez com que fos-
sem implementados requisitos em todas as etapas dos desenhos, 
como, por exemplo, estudos detalhados das características do 
solo e os efeitos locais dele sobre as edificações, maior conheci-
mento dos métodos de análise e desenho estrutural, utilização de 
materiais sismorresistentes e maiores controles durante a etapa 
do processo construtivo.

  Evolução do Regulamento de Construções para a Cidade do México, 
     um caminho para a resiliência

PRIMEIRO 
REGULAMENTO DE 

CONSTRUÇÕES PARA 
O DISTRITO FEDERAL

✓
ATUALIZAÇÃO DO 
REGULAMENTO

✓
ATUALIZAÇÃO DO 
REGULAMENTO

✓
ATUALIZAÇÃO DO 
REGULAMENTO

SISMO DEL ÁNGEL 
(Mw = 7.6)

Publicação de normas 
de emergência que 

começam a considerar 
requisitos detalhados de 

desenho sísmico.

As normas técnicas complementares 
são implementadas:
• desenho por sismo e vento;
• desenho e construção de:

• cimentações;
• estruturas de aço;
• estruturas de concreto;
• estruturas de madeira;
• estruturas de alvenaria.

Não havia 
regulamentação de 
desenho sísmico. 

Edificações projetadas 
só para suportar cargas 

verticais e cargas 
relacionadas ao seu uso. 

1921

1942 1966

1957 1976

O México é um território com uma vasta história sísmica, com 
registros sísmicos que datam de 1500, na qual se destacam 
sismos de grande intensidade, como os de 7S e 19S de 2017. 
Por considerar que a redução da vulnerabilidade sísmica é 
fundamental para o desenvolvimento sustentável de um 
país, o México concentrou esforços no desenvolvimento de 
conhecimento, na evolução dos regulamentos de construção 
e da preparação de profissionais idôneos para a sua aplicação, 
que são elementos essenciais para aumentar a sua
capacidade de resiliência.

A evolução das Normas de Sismo Resistência no 
México deixa um balanço positivo do sismo de 19S 
de 2017, no qual só uma pequena porcentagem 
das edificações construídas na Cidade do México 
colapsou ou sofreu danos importantes, o que de-
monstrou que as mudanças geradas nas normas 
foram essenciais para conseguir uma redução de 
vulnerabilidade sísmica. 
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Gestão de edificações afetadas por sismo
A magnitude e severidade do dano que uma estrutu-
ra pode sofrer por sismo depende de diversos fatores, 
como as características do solo de apoio, a qualidade 
do desenho estrutural, a tipologia estrutural, os mate-
riais de construção, a presença de irregularidades, entre 

outros. A presença de danos em um edifício implica rea-
lizar uma revisão detalhada dele, a fim de determinar 
se pode ser reparado, reabilitado ou se, dependendo da 
severidade do dano, é conveniente demoli-lo e construí-
-lo novamente.

  Classificação de danos em elementos estruturais e 
não estruturais das edificações

✓
ATUALIZAÇÃO DO 
REGULAMENTO

✓
ATUALIZAÇÃO DO 
REGULAMENTO

✓
ATUALIZAÇÃO DO 
REGULAMENTO

✓
ATUALIZAÇÃO DO 
REGULAMENTO

SISMO DE MICHOACÁN 
(Mw = 8.0)
FONTE USGS

• O Programa Nacional de 
reconstrução foi criado.

• As normas de emergência 
para desenhos de reparação, 
reabilitação e construções 
novas foram publicadas.

Restituição das 
características originais 
da edificação para que ela 
possa operar novamente.

Otimização do 
desempenho sísmico 
de uma edificação 
que cumpra a norma 
vigente.

Destruição total 
de uma edificação 
e construção de 
uma nova, que 
cumpra com a 
norma vigente.

SISMO 19S (Mw = 7.1)

• Normas técnicas 
complementares.

• Desenho e construção 
de estruturas de 
madeira.

• Desenho e construção 
de estruturas metálicas.

• Adequação ao desenho sísmico.
• Maior rigorosidade no desenho 

de edificações vitais.
• Definição das funções  

de Diretor Responsável  
de Obras (DRO)  
e Corresponsável  
em Segurança  
Estrutural (CSE).

1985 1993

1987 1995

2004

2017

Reparação / Reabilitação Reparação Demolição

AVARIAS 
MENORES

RISCO DE
COLAPSO

DANOS 
ESPECIAIS

Fissuras leves e 
isoladas, perceptíveis a 
olho nu em elementos 
de concreto reforçado, 
que não comprometam 
a estabilidade da 
edificação. São 
reparáveis através de 
métodos convencionais. 

Fissuras leves e 
isoladas, perceptíveis 
a olho nu em muros de 
alvenaria não estrutural 
ou elementos divisórios. 
São facilmente 
reparáveis. 

Fissuras e gretas 
moderadas que afetam 
a capacidade estrutural 
da edificação e podem 
comprometer a sua 
estabilidade. É necessário 
realizar estudos de 
segurança estrutural e 
desenho de reparação/
reabilitação.

Gretas generalizadas 
nos muros divisórios 
ou não estruturais da 
edificação, que podem 
envolver a ruptura 
parcial ou total de parte 
da alvenaria. 

Estrutura instável 
como consequência de 
deformações ou danos 
em elementos estruturais 
destruídos ou severamente 
gretados ou deformados. 
Edificações cuja reparação 
não é viável técnica ou 
economicamente.

Elementos 
estruturais

Elementos não 
estruturais

Elementos
estruturais

Elementos
estruturais 

Elementos não 
estruturais

• Normas técnicas 
complementares novas.

• Reabilitação sísmica de 
edificações de concreto 
danificadas pelo sismo  
de 19S de 2017.

• Norma Técnica 
Complementar para a 
Revisão da Segurança 
Estrutural das 
Edificações (NTC-RSEE).
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Fontes: www.sismosmexico.org/mapas • Mapa colaborativo 2017 • Relatório de danos de 1985

A distribuição de colapsos de 19S de 2017, relatada no mapa colaborativo das 
brigadas, indica que elas se concentraram em edificações com menos de 10 
andares, construídas antes de 1985, com tipologias de laje plana, alvenaria 
e colunas e cintas de concreto reforçado. Se compararmos com o sismo de 
19S de 1985, 45% dos colapsos e danos severos ocorreram em edificações de 
colunas e cintas de concreto e sistemas de laje plana, entre 6 e 10 andares.

  Distribuição de danos em edificações relatados por 
fontes oficiais, sismos de 19S de 1985 e 2017

DANOS DO SISMO 
DE 19S DE 2017

 Colapso
 Danos Maiores

DANOS DO SISMO 
DE 19S DE 1985

 Colapso
 Danos Maiores
 Danos Menores

 Zona I
 Zona II
 Zona IIIa
 Zona IIIb
 Zona IIIc
 Zona IIId

DEMARCAÇÃO 
SÍSMICA
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Fonte: SURA

Do grupo de edificações inspecionadas pela SURA, 192 foram classificadas com danos especiais ou 
com risco de colapso, das quais 65% estavam concentradas em sistemas de alvenaria, colunas e 
cintas de concreto reforçado (preenchidos com muros não estruturais) e sistemas de laje plana com 
menos de 10 andares. Adicionalmente, desse grupo de edificações, foi evidenciado que a configuração 
irregular das estruturas, tais como localização em esquina e base débil, entre outros, tem uma 
influência evidente na geração de danos por sismo.

  Distribuição de danos em edificações inspecionadas 
pela SURA, sismo de 19S de 2017 

DEMARCAÇÃO 
SÍSMICA

 Zona I
 Zona II
 Zona IIIa
 Zona IIIb
 Zona IIIc
 Zona IIId

EDIFICAÇÕES 
INSPECIONADAS 
PELA SURA, SISMO 
DE 19S DE 2017

 Risco de Colapso
 Danos Especiais
 Avarias Menores
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Fonte: Meli, R. et al (1986)

Fonte: www.sismosmexico.org/mapas - Inspeções realizadas pela SURA 
(Esta análise combina inspeções realizadas por brigadas e pela SURA)

Fontes: edificações analisadas do sismo de 19S de 1985: Meli, R., et al (1986)
Edificações analisadas do sismo de 19S de 2017: inspeções realizadas pela SURA.

→ Entre as edificações analisadas, uma única pode ter nenhuma, uma ou várias 
dessas características.

  Edificações com danos maiores e colapsos, segundo 
tipologia estrutural e número de andares

 Características estruturais das edificações com danos 
     maiores e colapsos causados pelos sismos de 19S de 1985 e de 2017
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  Tipologias estruturais incluídas na análise 
     dos sismos de 19S de 1985 e 2017

LAJE PLANA 

ESTRUTURAS DE AÇO
DUAL OU COMBINADO

PAREDES DE CONCRETO 
REFORÇADO

OUTROS SISTEMAS

ESTRUTURAS DE CONCRETO 
REFORÇADO

ALVENARIA
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A SURA atualmente está apoiando o desenvolvimento 
de estudos de avaliação estrutural e desenhos de 
reparação/reabilitação de aproximadamente 40 
edificações na Cidade do México, no Estado do México, 
em Puebla e em Morelos.

Gestão de reparação/reabilitação
As técnicas de reabilitação mais empregadas para o reforço 
de edificações de altura média, que sofreram danos com o 
sismo de 1985, foram a encamisada de colunas e vigas de 
concreto reforçado. Em edificações de maior altura, a técni-
ca predominante foi a inserção 
de muros de concreto reforçado 
e escoras metálicas.

Atualmente, o grande de-
senvolvimento de novas tecnolo-
gias usadas em diferentes par-
tes do mundo tem se destacado 
na busca de melhoras no dese-
nho sísmico das edificações.

Um balanço positivo
O sismo de 19S de 2017 eviden-
cia que os danos apresentados 
nas edificações dependem, 
principalmente, do sistema es-
trutural e da área onde está lo-
calizada a edificação. Se for feita 
uma análise detalhada, na qual 
considerem quais foram as es-
truturas que se comportaram adequadamente na Cidade do 
México, tanto no sismo de 1985 quanto no de 19S de 2017, 
poderemos concluir facilmente que os sistemas duplos e 

combinados foram algumas das tipologias que tiveram me-
lhor desempenho sísmico.

De acordo com a opinião do mestre Francisco García 
Álvarez, o sismo de 19S de 2017 teve características diferentes 
do sismo que ocorreu em 1985, já que neste a grande distân-

cia entre o epicentro e a Cidade do 
México (400 km) fez com que os al-
tos conteúdos de frequência do sis-
mo desaparecessem e somente as 
baixas frequências, que excitaram 
estruturas entre 8 e 15 andares, 
permanecessem; enquanto no sis-
mo de 2017, que tinha um epicentro 
mais próximo à cidade (aproximada-
mente 120 km), foi possível filtrar as 
altas frequências e, portanto, afetou 
edificações de menor altura, com o 
inconveniente de que estas são as 
mais predominantes. 

Para uma megacidade, como 
a Cidade de México, o número de 
edificações afetadas pelo sismo de 
19S de 2017 foi baixo. O caminho 
para a resiliência sísmica marca 

um desafio que busca reduzir substancialmente a vulne-
rabilidade do meio construído, o qual implica em interco-
nexões com os mecanismos de comunicação da sociedade.

O esforço mundial para conseguir 
maior capacidade de resiliência tem 
sido enfocado na utilização de novas 
tecnologias, tanto para o desenho 
de edificações novas quanto para a 
implementação de alternativas de 
reabilitação, como sistemas de dissipação 
de energia e isolamento sísmico, que 
requerem um aumento nos custos de 
investimento inicial, mas significam uma 
redução considerável de danos estruturais 
e perdas associadas à interrupção dos 
negócios, traduzindo-se em um menor 
custo total distribuído durante a vida útil 
esperada da edificação.
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e coordenação de estudos e pesquisas de 
engenharia sísmica, dinâmica de solos e risco 
sísmico. Publicou mais de 20 artigos técnicos na 
área de engenharia sísmica.

Juan David Rendón Bedoya
Engenheiro civil e especialista em Estruturas da 
Universidad Nacional de Colombia. Trabalhou para 
empresas de consultoria no desenvolvimento de 
projetos de análise e desenho de edificações e 
estruturas em treliça para subestação de energia e 
linhas de transmissão. Atualmente desempenha-
se como especialista em estruturas da área  
de Geociências.

Mario Rodríguez Rodríguez
Engenheiro civil, mestre e doutor em Estruturas, 
pesquisador de dedicação exclusiva do Instituto 
de Engenharia da UNAM. Seu trabalho de pesquisa 
realizado com o professor José Restrepo, da 
Universidade da Califórnia (UCSD), foi a base da 
nova seção 12.10 da regulamentação ASCE/SEI 

7-16 (2016) Minimum Design Loads for Buildings 
and Other Structures, nos Estados Unidos. Foi autor 
das modificações em 2016-2017 do diaphragm 
seismic design em edifícios da Norma Técnica 
Complementar da Cidade do México de 2017. É 
perito em Segurança Estrutural e professor do 
curso de Design Sísmico de Estruturas de Concreto 
na Pós-graduação de Engenharia da Faculdade 
de Engenharia da UNAM. Além disso, deu cursos 
de atualização para engenheiros em segurança 
estrutural no México, no Peru, na Colômbia e 
no Chile. Participou da avaliação de danos dos 
terremotos do Chile (1985), do México (1985), do 
Japão (1995 e 2010), do Peru (2007), de Mexicali 
(2010), do Chile (2010) e da Cidade do México 
(2017). É membro com direito a voto do comitê 
principal ACI 318 do American Concrete Institute 
International (ACI), que elabora o Regulamento 
para Concreto Estrutural ACI 318, assim como de 
vários comitês técnicos do ACI. É presidente da 
empresa MR Ingenieros Consultores en Estructuras, 
fundada em 2005.

Victoria Luz González Pérez
Engenheira civil da Universidad de Medellin, 
especialista e mestre em Engenharia 
Sismorresistente da Universidad Eafit. Trabalhou 
como diretora de desenho estrutural em uma 
empresa de consultoria durante 12 anos. 
Atualmente, desempenha-se como especialista 
em estruturas da área de Geociências.
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  Sistemas estruturais com melhor desempenho durante o sismo de 19S de 2017

Estruturas de alvenaria de 
baixa altura com continui-
dade de muro da fundação à 
cobertura

Estruturas de aço que,  pelo seu 
desenho moderno e pela sua altura, 
apresentam uma forma de vibrar muito 
diferente à predominante do solo

Estruturas com estacionamentos 
no exterior da edificação, 
eliminando a possibilidade de 
debilidade da base da estrutura

Edificações construídas  
depois de 1985

Sistemas duplos ou combinados. 
Estruturas rígidas cujos 
deslocamentos são menores que os 
de colunas e cintas de concreto

Estruturas em muros  
de concreto reforçado   

29

EFEITOS DO SISMO DE 19 DE SETEMBRO DE 2017



Tecnologia e engenharia  
para a gestão dos sismos
O avanço tecnológico e as possibilidades de registro de sismos que o México 
tem merecem destaque, já que permitiram não apenas gerar alertas precoces, 
mas também a oportunidade de estudar, monitorar e conhecer em detalhe esses 
fenômenos da natureza.

A tecnologia de monitoramento sísmico potencia-
liza o conhecimento do fenômeno de transmissão 
das ondas sísmicas e dos efeitos de resposta sís-
mica dos solos para buscar mecanismos de aná-
lise e desenho que melhorem o desempenho sís-
mico das edificações. Atualmente, o México conta 
com uma densa rede de instrumentos para regis-
trar os sismos – a qual, combinada com a insta-
lação de sensores de rádio, forma o Sistema de 
Alerta Sísmico Mexicano (Sasmex) – para avisar 
a população sobre a ocorrência de sismos distan-
tes. Esse moderno sistema avança cada vez mais 
em sua cobertura, e seu grande desafio é conse-
guir que a população interprete cada vez melhor 
seus sinais, de tal maneira que siga os protocolos 
adequados para proteger a vida.

O Centro de Instrumentação e Registro 
Sísmico A.C. (Cires, A.C.), representado pelo 
seu diretor, o engenheiro Juan Manuel Espinosa 
Aranda, tem consciência de que o sistema de 
alerta sísmico atual funciona bem, mas pode 
ser melhorado em muitos aspectos, ainda 
mais quando vemos que desenvolvimentos 
tecnológicos ocorrem continuamente em todas 
as frentes e podem potencializar muito mais 
a rede atual, de tal modo que um sistema mais 
inclusivo seja alcançado – incorporando outros 
tipos de sinais para que, por exemplo, as pessoas 
com problemas auditivos ou visuais possam ser 
advertidas – e um sistema mais robusto, no qual a 
rede de sensores existentes seja ampliada.

1989
1991

1999

2005

O Sistema de Alerta 
Sísmico (SAS) é 

desenvolvido na Cidade 
do México motivado 

pelo sismo que afetou a 
cidade em 1985.

O novo SAS começa a 
operar com 12 estações 
sísmicas localizadas na 
costa de Guerrero. Os alertas 
começaram a ser difundidos 
por meio dos equipamentos da 
Associação de Radiodifusores 
do Vale do México.O governo de Oaxaca 

começa a desenvolver 
um SAS para a cidade.

Os governos de Oaxaca, Cidade 
do México e a Secretaria do 
Governo concordam em integrar 
ambos os sistemas de alerta 
sísmico, o que dá origem ao 
Sasmex.

EVOLUÇÃO DO 
SISTEMA DE ALERTA 
SÍSMICO DO MÉXICO

  Sistema de alerta 
sísmico do México
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O funcionamento do SAS do México é baseado na captura e transmissão das fases do sismo por 
meio dos sensores da rede, os quais fazem uma estimativa da energia do sismo a partir de três al-
goritmos e, posteriormente, transmitem o resultado obtido às centrais do Sasmex através de ondas 
de rádio, que se propagam mais rapidamente do que as ondas sísmicas.

ESTIMADOR 3S
Após três segundos da 
detecção das ondas P 
do sismo, o primeiro 
dos algoritmos – o que 
envia o sinal ao Centro de 
Controle – é executado.

ESTIMADOR 2SP
O terceiro algoritmo monitora 
as condições da onda sísmica 
desde que o movimento das 
ondas P é detectado até uma 
fase significativa das ondas S.

DETECÇÃO  DE ONDAS S
No instante em que o sensor 
registra as ondas S do sismo, 
o segundo algoritmo – no qual 
se envia o sinal do conteúdo 
de frequência e de energia 
das ondas P registradas até o 
instante – é executado.

4
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 FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ALERTA SÍSMICO

Atualmente, o Sasmex é 
composto de uma rede de 
monitoramento que conta com 

sensores 
sísmicos97

distribuídos nos estados de Oaxaca, 
Guerrero, Puebla e no sul dos estados  
de Michoacán, Colima e Jalisco.

Graças ao fato de que as ondas 
de rádio viajam muito mais 

rapidamente do que as ondas 
sísmicas, é possível emitir 

alertas de sismos distantes para 
a Cidade do México com até 

100
de antecedência.

SEGUNDOS

Estações                             
de acelerógrafos SSN
Estações de acelerógrafos 
IINGENXUNAM
Estações                             
de acelerógrafos Cires

Nó de comunicação         
em serviço
Sensor em construção
Sensor em serviço

Cidade do México 

Sistema de Alerta Sísmico

DETECÇÃO  
DE ONDAS P
Assim que o sensor registra 
as ondas P do sismo, os 
algoritmos que transmitem os 
sinais de alerta ao Centro de 
Controle do Sasmex começam 
a ser executados.

1
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Após a ocorrência do sismo, o Colégio Internacional 
de Engenheiros Civis do México A.C., a Sociedade 
Mexicana de Engenharia Estrutural, a Academia de 
Engenharia e o Instituto de Engenharia da UNAM ati-
varam suas brigadas para revisar as estruturas afe-
tadas pelo abalo. Peritos Profissionais em Segurança 
Estrutural (PPSE), Corresponsáveis em Segurança 
Estrutural (CSE), engenheiros civis com experiência 
em estruturas, estudantes universitários de enge-
nharia civil e pós-graduados foram convocados.

A Cidade do México foi dividida em 45 áreas 
críticas, cada uma ficou sob responsabilidade de um 
engenheiro estrutural especializado e reconhecido 
no país com mais de 15 anos de experiência, que, 
por sua vez, estava encarregado de um grupo de dois 
ou três engenheiros civis com mais de dez anos de 
experiência e entre 10 a 15 engenheiros com menos 
de cinco anos de experiência ou estudantes de enge-
nharia civil. Cada brigada classificava a edificação em 
uma das seguintes categorias:

GESTÃO DAS BRIGADAS  
de Engenheiros Civis na Cidade do 
México - Sismo de 19S de 2017

SMIE Sociedade Mexicana  
de Engenharia Estrutural

CICM Colégio de Engenheiros  
Civis do México A.C.

UNAM Universidade Nacional  
Autônoma do México

SMIG Sociedade Mexicana  
de Engenharia Geotécnica

UAM Universidade Autônoma  
Metropolitana

  sem dano estrutural;

  dano leve ou moderado em ele-
mentos NÃO estruturais;

 danos em elementos estruturais.

ENTIDADES ALIADAS

Mapa enfocado em especialistas técnicos 
www.sismosmexico.org/mapas

   Mapa colaborativo com informação recolhida 
      pelas brigadas de engenheiros civis 
      na Cidade do México

Resumo preliminar de danos dos imóveis inspecionados pelas 
brigadas do sismo de 19/09/2017. 
(https://www.sismosmexico.org/informes)

  Classificação de danos – Edificações 
inspecionadas pelas brigadas

CLASSIFICAÇÃO EDIFICAÇÕES
Baixo risco 1.210
Alto risco 460
Não foi possível determinar 327
TOTAL 1.997

 Baixo risco  Alto risco  Não foi possível determinar

61%

23%

16%600MAIS DE

35
 BRIGADAS

FRANCISCO GARCÍA ÁLVAREZ 
foi o coordenador de 35 brigadas para 

atendimento do sismo de 19S.

engenheiros ou estudantes  
de engenharia participaram 
nas brigadas (SMIE - CICM).

(nas suas siglas em espanhol)

Paseo de Las Galias, 47

Paseo de Las Galias, 47

Endereço

Bairro

Lomas Estrella, Segunda Seção

CEP

09890

Coordenadas

19.320778, -99;097422

Década de construção 

1971-1980

Número de andares

PB-5

Superfície (m2)

51.600

Localização

Intermediária

Uso geral 

Moradia

Uso do térreo 

Estacionamento
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GESTÃO DA   
com ENGENHEIROS ESTRUTURAIS  
na Cidade do México

Nesta fase, foi realizada a inspeção das edificações dos 
segurados que relataram algum tipo de dano aos enge-
nheiros estruturais, os quais seguiram o procedimento 
de  preencher o formulário criado pela SURA. Com a in-
formação reunida em campo, a classificação dos danos 
foi realizada em três categorias: 

  pequenas avarias;

 danos especiais; 

  risco de colapso.

FASE 1 

  Mapa da SURA com informação recolhida 
      pelos engenheiros estruturais 
      na Cidade do México

Inspeções realizadas nas edificações seguradas que 
apresentaram reclamação.

  Classificação de danos - Edificações 
inspecionadas pela SURA

CLASSIFICAÇÃO EDIFICAÇÕES
Pequenas avarias 2.002
Danos especiais 157
Risco de colapso 35
TOTAL 2.194

 Pequenas avarias  Danos especiais  Risco de colapso

91%
7%

2%FASE 2 

Nesta etapa, é realizada uma análise mais detalhada, 
que inclui a modelagem da edificação com o objetivo de 
determinar as obras que precisam ser realizadas, de 
acordo com a regulamentação vigente. Neste momento, 
a edificação é revisada seguindo as indicações da norma 
de reabilitação da Cidade do México ou, na sua falta, na 
norma do Estado que aplique conforme o lugar onde a 
edificação está localizada.

As empresas de engenharia que apoiam essa eta-
pa são reconhecidas internacionalmente e contam com 
ampla experiência na realização de estudos de segu-
rança estrutural (vulnerabilidade sísmica) e reabilita-
ção de edificações afetadas por sismos.

Estudos de segurança  
estrutural e reabilitação

Classificação de danos

A SURA também realizou inspeções fora da Cidade do México 
nos estados de Morelos, Puebla, México e Tlaxcala.

Mapa com classificação de danos de edificações inspecionadas 
pela SURA - Retirado da ferramenta GeoSURA

 Risco de colapso  Danos especiais  Avarias menores
Edificações Inspecionadas pela SURA

 Zona I
 Zona II

 Zona IIIa
 Zona IIIb

 Zona IIIc
 Zona IIId

Demarcação Sísmica da Cidade do México

Mé
Estado de

xico

Ciudad de México

12 EMPRESAS  
de engenharia 

ENGENHEIROS 
ESTRUTURAIS   

do México, da Colômbia  
e do Chile

67
9
ENGENHEIROS 
estruturais 
independentes/
autônomos

Selecionar elementos de:

Mex Edificações Inspecionadas [2]

Cidade do México

Estado do 
México

Selecionar ponto

Sistema estrutural Pórticos de concreto em duas direções

Ano de construção Entre 1977 e 1987

Regularidade Irregular

Classificação final Danos especiais

Data do relatório 16/11/2017

Endereço Francisco Madero, 120

33

GESTÃO DOS SISMOS



GeoSURA, plataforma para a gestão  
do evento sísmico
A plataforma corporativa de informação geo-
gráfica da SURA – a GeoSURA – facilitou a 
identificação do evento, das zonas afetadas e 
dos segurados que potencialmente sofreriam 
algum nível de dano.

A GeoSURA agilizou a elaboração de ma-
pas e o seguimento das inspeções realizadas, 
assim como a visualização espacial da classi-
ficação dos danos e a análise da informação 
com um nível de detalhamento diferente.

Visualizar e analisar graficamente a in-
formação permitiu tomar decisões para a ges-
tão do evento.

Cada vez mais, a GeoSURA se consolida 
como uma plataforma interativa que integra 
informação e facilita a gestão da companhia 
ao serviço das pessoas.

→ Desimone Consulting Engineers  
    South America S.A.S.
→ Doing Estudio de Ingeniería S.A.S.
→ Estrucmed Ingeniería Especializada S.A.S.
→ Estructuras, Interventorías y Proyectos LTDA.
→ Ingetec S.A. Ingenieros Consultores
→ Ingenio Construcciones y Consultorías S.A.S.
→ Integral Ingenieros Consultores
→ Loto Ingeniería Estructural
→ Muñoz Castañeda Ing. Civil S.A.S.
→ Proyectos y Diseños S.A.S. 

→ Rene Lagos Engineers — RLE
→ Triángulo Ingeniería S.A.S.
→ Eng. Andrés Felipe Hernández
→ Eng. Alejandro del Rincón
→ Eng. Arabella Zapata 
→ Eng. Israel Iván León García
→ Eng. Juan Camilo Hinestroza
→ Eng. Juan Carlos Botero 
→ Eng. Kenny Rafael Vielman
→ Eng. Roberto Rochel Awad
→ Eng. Salvador Barrientos

PARTICIPANTES NA FASE 1

→  Advanced Analysis  
and Design LLC

→ García Jarque Ingenieros
→ Rene Lagos Engineers — RLE

→ RIZZO International, Inc.
→ Thornton Tomasetti
→ Eng. Mario Rodríguez Rodríguez
→ Eng. Roberto Rochel Awad

PARTICIPANTES NA FASE 2

Protocolo de atendimento de sismos
A área de Geociências da SURA monitora constantemente a informação emitida 
pelos serviços sismológicos nacionais, incluindo o Serviço Geológico dos Estados 
Unidos (USGS, na sigla em inglês), relacionada com os últimos sismos e suas 
principais características, como magnitude, epicentro, profundidade e intensidade.

1

2

3

4

A classificação de danos é realizada com a 
informação coletada nas inspeções. 

A SURA ativa o plano de avaliação pós-
sismo e define o número de engenheiros 
estruturais necessários para realizar 
inspeções às edificações localizadas nas 
zonas afetadas.

Graças à geolocalização da base da SURA, é 
possível realizar um cruzamento geoespacial 
das instalações dos clientes com os mapas de 
intensidades sísmicas relatadas pelos serviços 
sismológicos e, dessa maneira, estimar as 
principais zonas afetadas pelo sismo. 

A informação de cada evento relatada pelos 
serviços sismológicos e demais fontes oficiais é 
enviada à plataforma GeoSURA.
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FONTES

Ana María Cortés Zapata
Engenheira Matemática e aspirante a mestre em 
Matemática Aplicada da Universidade Eafit. Desde 
2014, trabalha como profissional em modelagem 
matemática na área de Geociências, dando apoio 
em temas relacionados com modelagem de risco 
sísmico.

Esteban Herrera Estrada
Engenheiro civil da Universidade de Medellín. 
Analista na área de Geociências. Atualmente, apoia 
o projeto corporativo de informação geográfica 
GeoSURA e os temas relacionados ao Sistema de 
Informação Geográfica (SIG).

Francisco García Álvarez
Engenheiro civil, mestre em Engenharia. Presidente 
da Sociedade Mexicana de Engenharia Estrutural. 
Pertence à Sociedade Mexicana de Engenharia 
Sísmica (SMIE), ao Colégio de Engenheiros Civis 
do México (CICM) e ao Earthquake Engineering 
Research Institute. Realizou publicações em 
congressos e revistas técnicas, e foi diretor do 
Centro de Crise, que foi montado em conjunto com 
a SMIE-CICM para as brigadas de inspeção após o 
sismo de 19 de setembro de 2017. 

Jorge Santiago Victoria Domínguez
Engenheiro civil da Universidade Nacional. 
Trabalhou com sistemas de informação geográfica 
na companhia e atualmente faz parte do projeto 
corporativo de informação geográfica GeoSURA, 
além de apoiar temas relacionados ao SIG.

Juan Pablo Restrepo Saldarriaga
Engenheiro civil e especialista em Recursos 
Hidráulicos. Trabalhou com consultoria de estudos 
hidrológicos para a criação e dimensionamento 
de centrais hidroelétricas e atualmente trabalha 
na área de Geociências realizando estudos 
hidrológicos e hidráulicos.

Victor Hugo Ángel Marulanda
Engenheiro de Sistemas e Informática e 
especialista em gerenciamento de projeto. 
Trabalha na Suramericana desde 2010 e, a partir 
de então, atua em diferentes áreas da companhia. 
Atualmente, é o Diretor de Sistemas de Informação 
Geográfica da área de Geociências.

REFERÊNCIAS

• Metodologia Pós-sismo da Suramericana.
• Reunião colaborativa entre García Jarque 

Ingenieros e a SURA.
• Revista IC (Ingeniería Civil) do Colégio de 

Engenheiros do México A.C. N. 580 de outubro de 
2017 e 581 de novembro - dezembro de 2017.

• Noticolegio, Órgão informativo interno do Colégio 
de Engenheiros Civis do México A.C. N. 514 de 
outubro de 2017 e 515 de novembro de 2017. 
 

FONTES DIGITAIS

• https://www.sismosmexico.org/
• http://emergency.copernicus.eu/mapping 

/list-of-components/EMSR244 
• http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx
• http://www.cires.org.mx/cires_es.php
• http://aplicaciones.iingen.unam.mx/

AcelerogramasRSM/RedAcelerografica.aspx 
• http://www.ssn.unam.mx/acerca-de/estaciones/

A equipe da SURA atende 
os clientes de acordo com 
a classificação de danos 
resultante da análise de 
engenharia estrutural.

Paralelamente à classificação de 
danos das edificações inspecionadas, 

foi possível identificar as principais 
variáveis associadas à vulnerabilidade 

de cada estrutura.

Graças às funcionalidades da 
plataforma GeoSURA, foi possível 

fazer o cruzamento espacial 
da informação disponível para 

identificar as zonas mais afetadas.

Selecionar ponto

Mex Edificações Inspecionadas [2]
Selecionar elementos de:

Sistema estrutural Pórticos de concreto em duas direções

Ano de construção Entre 1977 e 1987

Regularidade Irregular

Classificação final Danos especiais

Data do relatório 11/16/2017

Endereço Francisco  Madero, 120

Aproximar
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Os aprendizados:   
o caminho para um mundo 
resiliente a sismos
A capacidade de resiliência é um grande desafio da engenharia sísmica 
mundial. Os aprendizados dos sismos de 7S e 19S de 2017 no México mostram 
elementos muito positivos orientados para atingir essa grande meta.

Cada sismo traz consigo aprendizados para alcançar esse 
grande objetivo. Existem muitos esforços mundiais, como é o 
caso do Marco Sendai (2015-2030), comprometidos com a re-
dução de risco de desastres para alcançar a resiliência da so-
ciedade e que respondem à megatendência de urbanismo. Seu 
foco principal é fazer com que o design, a construção e os pro-
cessos de recuperação, reabilitação e reconstrução pós-sismo 
considerem o desempenho sísmico esperado das estruturas, 
de tal maneira que a vida, a propriedade, a sustentabilidade dos 
negócios, a estabilidade governamental e social dos países se-
jam protegidas.

Os efeitos dos sismos permitiram desenvolver tecno-
logias para atendê-los, sendo algumas delas orientadas a 
salvar vidas e unir a sociedade no processo de recuperação 
das zonas e pessoas afetadas. No entanto, esse atendimen-
to também deve estar orientado para que os resultados dos 
processos de reconstrução, reabilitação e reforço e reparação 
de edificações pós-sismo sejam convertidos em uma opor-
tunidade para alcançar cidades mais resilientes. Isso requer 
valores éticos, mecanismos regulatórios bem estruturados, 
profissionais com conhecimento e experiência e convicção  
da sociedade.

Um caminho percorrido no México desde 1985
O sismo de 19S de 1985 representou um marco, não apenas 
na história sísmica do México, mas também no desenvolvi-
mento da engenharia sísmica. Os aprendizados desse gran-
de sismo foram de fundamental relevância para o México e 
para o mundo, porque mostraram de maneira indiscutível o 
papel preponderante da resposta sísmica dos perfis de solo 
nos movimentos de terreno e seus efeitos no desempenho das 
edificações. Uma enorme quantidade de estudos e investiga-
ções foi desenvolvida com base nesse grande sismo e, a partir 
desse dia e até hoje, a convicção do papel fundamental da ca-
racterização dos solos nos códigos de design sísmico cresceu.  

O sismo de 19S de 2017 confirmou as descobertas de 
19S de 1985 e mostrou a validade e relevância da demarcação 
da resposta dos solos na Cidade do México, estabelecida em 

Em um lapso de 12 dias, durante o mês de 
setembro de 2017, o México foi sacudido por 
dois sismos fortes. O primeiro, com uma 
magnitude de 8.1 Mw e uma profundidade 
de 47 km, ocorreu no estado de Chiapas, 
no dia 7 de setembro. O segundo, com uma 
magnitude de 7.1 Mw e uma profundidade 
de 48 km, foi gerado no limite entre Puebla 
e Morelos, no dia 19 de setembro. A data 
do sismo de 19 de setembro é uma enorme 
coincidência porque ocorreu justamente na 
comemoração dos 32 anos do grande sismo 
de 19 de setembro de 1985.

Dos sismos de setembro de 2017, 
ficaram muitos aprendizados e 
trouxeram resultados muito positivos 
de esforço e estudo no México, que 
apontam avanços no caminho de busca 
da resiliência sísmica que esse país 
empreendeu com muita força após o 
grande sismo de 1985.

OS SISMOS DE 7S E 19S DE 2017
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seu regulamento sísmico. No sismo de 19S de 2017, 
os edifícios colapsados estavam concentrados pre-
dominantemente em depósitos de argila macia de 
25 a 40 m de espessura, que tinham períodos fun-
damentais de vibração entre 1.0 e 1.5 e são predo-
minantemente classificados em solos da zona IIIa e 
uma proporção muito menor na zona IIIb. As varia-
ções entre a localização e a altura das edificações 
onde se concentraram os colapsos e maiores danos 
nos sismos de 19S de 1985 e 2017 são em virtude 
das diferenças no conteúdo frequencial e na distân-
cia entre a fonte do sismo e o local dos eventos. O 
sismo de 19S de 1985 ocorreu a quase 400 km da 
Cidade do México, enquanto o abalo de 19S de 2017 
foi a 120 km, o que mostra a grande importância 
da consideração de possíveis fontes sísmicas com 
incidência nessa cidade, juntamente com os tipos 
de solo que podem intensificar a resposta sísmica 
em cada caso.

Contudo, não se pode perder de vista a rele-
vância dos sistemas estruturais no comportamento 
sísmico das edificações. Os sismos de 19S de 1985 
e 2017 mostram aprendizados importantes sobre 
as estruturas com danos severos e colapsos con-
centrados em sistemas de laje plana e molduras de 
concreto reforçado (preenchidos com alvenaria não 
reforçada). Toda essa informação torna-se essen-
cial nas decisões de reparação e projetos de reforço 
e construção de novas edificações posteriores aos 
sismos de setembro de 2017.

Preparação, generosidade e conhecimento
Como resposta ao sismo de 7S de magnitude 8.1 Mw, 
o XXXVI Conselho Diretor do Colégio de Engenheiros 
Civis do México fez uma convocatória de engenheiros 
voluntários para viajar a Oaxaca e Chiapas com o 
objetivo de avaliar os danos e colaborar com as 
autoridades federais e locais. A organização do 
México em um grupo de brigadas para a inspeção 
de edificações na Cidade do México é uma grande 
conquista que esse país latino-americano ensina para 
o mundo. O esquema de brigadas mostra não apenas 
a generosidade de seus integrantes – um grupo de 
mais de 600 engenheiros e estudantes de engenharia 
civil voluntários –, mas também a utilidade de seus 
esforços para orientar as decisões do Estado. Dentro 
dessas brigadas, as comissões de engenheiros 
estruturais desempenharam um papel decisivo, 
por seu conhecimento e experiência para avaliar 
tecnicamente o nível dos danos das edificações. 
Como o número de engenheiros estruturais é baixo 

em comparação ao número total de brigadistas, esse plano de 
inspeção visual das edificações implementou um primeiro formato 
de avaliação rápida de edificações que permitiu filtrar os casos 
mais críticos para definir a parcela de edificações que precisariam 
de uma segunda visita de inspeção com um formulário mais 
detalhado. A participação do engenheiro Francisco García Álvarez, 
presidente da Sociedade Mexicana de Engenharia Estrutural 
(SMIE, na sigla em espanhol), como líder de 35 brigadas, reflete 
o grande compromisso da engenharia do país com o atendimento 
pós-sismo. A participação dos grupos de engenheiros estruturais 
foi constituída com a liderança do Colégio de Engenheiros Civis do 
México (CICM, na sigla em espanhol) e o compromisso da SMIE e 
das universidades, no qual se destaca o caso da UNAM. Sempre 
se pode aperfeiçoar, mas o resultado é uma potente iniciativa que 
foi possível graças à dedicação generosa de um grupo de pessoas 
motivadas por um interesse comum, que têm o grande desafio de 
se fortalecer, estabelecer modelos e critérios e alcançar o apoio 
eficiente e sistemático dos engenheiros estruturais.

 Demarcação sísmica da Cidade do México para fins 
     de desenho por sismo – NTC 2004

Zona I

Zona II

 Estações de acelerógrafos Cires
 Estações de acelerógrafos IINGEN-UNAM

Zona IIIa

Zona IIIb

Zona IIIc

Zona IIId
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Tecnologia a serviço das pessoas
A informação dos avanços da gestão das brigadas 
na Cidade do México esteve ao alcance do público 
em geral desde a ocorrência do sismo no site www.
sismosmexico.org. Ainda, o Governo mexicano lan-
çou uma campanha no site www.gob.mx/sismo/ 
para ajudar a identificar os danos estruturais em 
construções, o que permitiu definir as prioridades  
de ajuda. 

O Sasmex é um sistema moderno, existente em 
poucas cidades do mundo e que conta com aplicações 
atuais úteis para sistemas distantes da cidade, como no 
caso do sismo de 19S de 1985. Esse sistema também pode 
ser potencializado para aplicações de sismos mais próxi-
mos à cidade, conforme a rede e seus instrumentos cres-
cerem. Para a população da Cidade do México, torna-se 
fundamental conhecer cada vez melhor o funcionamento 
e as utilidades desse SAS para interpretar adequadamen-
te os sinais e seguir os protocolos corretos.

Aprendizados sobre o desempenho  
estrutural de edificações
Os artigos publicados pelo doutor Mario Rodríguez, 
pesquisador da Universidade Autônoma do México (UNAM) e do 
Centro de Engenharia Sísmica John A. Blume, da Universidade 
de Stanford, mostram estatísticas do sismo de 19S de 2017 
que permitem identificar características predominantes das 
edificações que colapsaram e apresentaram danos severos 
associados a esse evento. 

A partir desses aprendizados sobre os edifícios 
colapsados pelo sismo de 19S de 2017, o Centro de Engenharia 
Sísmica John A. Blume, da Universidade de Stanford, ressalta 
a importância de gerar mecanismos regulatórios para a 
revisão e reabilitação sísmica de edificações construídas antes 
de 1985 e localizadas nas zonas do antigo lago da Cidade  
do México.

A concentração dos colapsos em edificações construídas 
antes de 1985 também mostra um balanço positivo da evolu-
ção da norma sísmica mexicana, que tem buscado refletir os 
aprendizados do grande sismo de 1985 em seus requisitos.

 Características predominantes das edificações que apresentaram colapsos 
     e danos severos na Cidade do México no sismo de 19S de 2017

Edificações construídas 

1985
ANTES DE

Sistema de resistência lateral 
de LAJE PLANA suportada por 
colunas (sem vigas)

Sistema estrutural 
de molduras de 
concreto reforçado 
em duas direções 
(colunas e vigas)

Parede 
perimetral que gera efeitos 
de torção em edificação 
localizada em esquina

Coluna

Edificações 
de menos de 

10
ANDARES 

DE ALTURA

Possibilidade de golpes por separação 
insuficiente com a edificação adjacente

Edificações com 
configuração de 
piso débil (piso 
com resistência 
e rigidez lateral 
significativamente 
menor que a 
dos andares 
superiores)

Viga
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Aprendizados do plano pós-sismo da SURA no México
A convicção de reparar, reforçar e reconstruir para alcançar 
edificações com melhor desempenho sísmico para o futuro, 
nos casos em que for possível, é um compromisso da SURA 
com a resiliência sísmica na América Latina. A gestão da 
SURA após os sismos de setembro de 2017 no México con-
firma a relevância dessa convicção. 

A metodologia de avaliação pós-sismo da SURA foi im-
plementada no México com vários grupos de engenheiros 
estruturais do México, do Chile e da Colômbia, de tal maneira 
que, desde 25 de setembro até 21 de dezembro de 2017, a 
SURA contou com grupos permanentes de cerca de 23 es-
pecialistas em engenharia estrutural para a implementação 
do plano de inspeção de mais de 2.000 edificações na Cidade 
do México e nos estados de México, Morelos, Puebla, entre 
outros. A opinião de Gloria María Estrada Álvarez, gerente de 
Geociências da Suramericana S.A., é que “o grande balanço 
desse plano pós-sismo no México foi um mecanismo mui-
to eficaz para apoiar, com uma perspectiva de engenharia, 
nossos segurados que foram afetados por esses sismos no 

país. Poderemos melhorar cada vez mais, temos muitos ele-
mentos de logística para melhorar, mas o resultado foi um 
grupo de mais de 150 pessoas, composto por equipes de di-
ferentes áreas da SURA México, pela equipe de Geociências 
da Suramericana S.A. e por um grupo de profissionais de 
empresas de engenharia estrutural do Chile, do México e da 
Colômbia, preparados na metodologia pós-sismo da SURA e 
todos comprometidos com uma causa comum: inspecionar e 
levantar formulários das edificações com algum tipo de afe-
tação para diagnosticar e classificar danos que orientem os 
processos de reparação, reabilitação e reconstrução. Na eta-
pa de estudos complementares para o grupo de edificações 
que precisam de avaliações adicionais para a definição de 
técnicas de reparo ou reabilitação mais adequadas em cada 
caso, a SURA contou com o apoio de um grupos de empresas 
internacionais de engenharia estrutural com vasta experiên-
cia em pós-sismo e de uma empresa mexicana de grande 
prestígio no campo da engenharia estrutural. Na SURA, esta-
mos convencidos de que a empresa privada e, especialmente 
o setor de seguros, tem a responsabilidade de contribuir com 

Um aprendizado muito positivo do 
sismo de 19S de 2017 foi o bom 
desempenho de edificações com 
sistema estrutural do tipo dual. Os 
resultados do cálculo do índice de 
dano proposto pelo doutor Mario 
Rodríguez indicam que, mesmo 
considerando o efeito conjunto 
dos sismos de 1985 e 2017, as 
edificações com sistema dual não 
têm potencial de colapso, o que 
também é coerente com a ausência 
de colapsos de edificações dessa 
tipologia relacionados com o sismo 
de 19S de 2017.

Viga

Sistema dual 
ou combinado

Parede de rigidez 
em concreto 
reforçado

Coluna
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a sociedade, gerando mecanismos que impeçam que se re-
pare, reabilite ou reconstrua vulnerabilidade”.

Os esquemas em colaboração com a SURA que pu-
deram ser implementados no México são basicamente as 
primeiras iniciativas com a academia e com as associações 
profissionais, como é o caso da UNAM, da SMIE e um gru-
po de empresas de engenharia estrutural e de engenheiros 
estruturais que apontam um futuro frutífero a curto e médio 
prazo para avançar no desenvolvimento de conhecimento e 
gestão do risco sísmico no México.

Um ponto a ser trabalhado no plano pós-sismo da 
SURA é conseguir um melhor esquema de colaboração com 
os esforços do Governo e outras instituições do país. Para a 
SURA, é evidente que, quando ocorre um desastre de qual-
quer tipo, isso é um desafio para a sociedade como um todo, 
no qual os esforços público-privado sempre deverão estar 
orientados ao bem comum.

 

Considerações sobre a regulamentação  
de construção sismorresistente no México
A evolução da norma sísmica no México revela aspectos 
positivos do desempenho sísmico das edificações no país, 
que mostram os resultados dos aprendizados colocados 
em prática desde 1985. Como expressa o doutor Mario 
Rodríguez, após o sismo de 1985, a regulamentação por 
sismo na Cidade do México mudou em relação à que já 
existia nessa época, requerendo mais resistência e rigidez 
lateral nas edificações, o que é um fator adicional para 
interpretar o melhor comportamento das edificações 
no sismo de 19S de 2017 em comparação com o que foi 
observado nas edificações no sismo de 19S de 1985.

A atualização da norma sísmica para a Cidade do México 
inclui detalhes da resposta estimada do solo para fins 
de design sísmico próprio de cada local, para o qual os 
designers acessam o Sistema de Acciones Sísmicas de 
Diseño (SASID), como explica o engenheiro Francisco García 
Álvarez, atual presidente da SMIE. As disposições publicadas 
em dezembro de 2017, que modificam o Regulamento 
de Construções da 
Cidade do México, 
incluem normas para 
a reabilitação sísmica 
de edifícios de concreto 
atingidos pelos sismo 
de 19 de setembro de 
2017.

Levando em con-
sideração os casos das 
edificações que sofre-
ram colapsos ou maio-
res danos no sismo de 
19S de 2017 e que não 
haviam apresentado 
danos consideráveis no 
sismo de 19S de 1985, o 
doutor Mario Rodríguez 
sugere que, para uma melhor interpretação da vulnerabi-
lidade de estruturas, deve-se considerar o efeito de dano 
acumulado quando as estruturas experimentam mais de 
um sismo forte durante sua vida útil. O doutor Rodríguez 
vem trabalhando há vários anos na UNAM em pesquisas 
de um índice de dano, com o qual fez validações a partir 
de dados reais do sismo de 19S de 2017, que mostram um 

A melhoria progressiva que o 
Regulamento de Construções 
da Cidade do México teve 
até hoje foi resultado da 
integração dos avanços 
no monitoramento e na 
instrumentação sísmica, bem 
como do desenvolvimento 
de conhecimentos sobre a 
resposta sísmica dos solos e 
o desempenho de edificações, 
que apontam um caminho 
muito valioso percorrido em 
direção à resiliência.
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caminho promissor para avançar em metodologias comple-
mentares para a análise do desempenho sísmico esperado das 
edificações (Rodríguez, 2017).

O comportamento sísmico de elementos não estruturais 
e sua interação com a estrutura da edificação constitui 
um aspecto fundamental para o desempenho sísmico e a 
funcionalidade das edificações após esse tipo de eventos. 
A avaliação dos elementos não estruturais deve considerar 
não apenas os materiais utilizados e sistemas construtivos, 
mas também a importância de integrar os arquitetos 
nas equipes dos projetos de construção e reabilitação  
de edificações.

Muitos especialistas em engenharia estrutural no México 
– entre os quais se destaca o doutor Luis Esteva, professor 
honoris causa da UNAM – concordam que inovadoras soluções 
estruturais de proteção sísmica, como isolamento e dissipação 
sísmica, podem ser muito úteis e eficientes na reabilitação sísmica 
de estruturas essenciais e de atendimento à comunidade que 
tenham sido afetadas ou não pelos sismos de setembro de 2017, 
dada a grande importância de manter suas operações depois de  
um sismo.

Os aprendizados dos sismos de 7S e 19S no México 
deveriam ser considerados nas atualizações das normas 
e no melhoramento de mecanismos de controle da 
qualidade da construção nos diferentes países da América 
Latina. Muitos países da região têm similaridades com 
o México em condições de ameaça sísmica, tipologias 
estruturais e práticas construtivas. O grande legado e a 
responsabilidade que os sismos nos deixam é colocar os 
aprendizados em prática com responsabilidade e convicção 
de que a resiliência sísmica é um desafio alcançável para  
nossas sociedades.
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Ross S. Stein é CEO da Temblor Inc., professor 
de Geofísica da Universidade de Stanford, 
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A revista Geociências SURA conta com uma equipe de trabalho especializada que apoia as atividades 
de redação, edição e design gráfico, formada por fontes internas da Suramericana e pesquisadores 
externos de renome e reconhecidos mundialmente, no que se refere às inter-relações da natureza com 
os diversos aspectos estratégicos das empresas e da sociedade.



FATOR-CHAVE NA GESTÃO DE 
TENDÊNCIAS E RISCOS.

A NATUREZA



LUIS NISHIZAWA - Paisaje, barranca y peñas. 1950 - Óleo sobre madeira - Coleção SURA 

A SURA sente a arte
e vive a cultura.

Esta paisagem mexicana é uma das 900 obras de arte que fazem parte da 
Coleção SURA, que teve início em 1972 e, atualmente, é considerada uma 
das mais representativas da América Latina; dessa forma, apoiamos e 
conservamos o patrimônio artístico e cultural das comunidades. 


