No percebut
N omés enregistrat
pels sismògrafs

Lleugerament percebut
Percebut per persones en
repòs i situades a les
plantes superiors d'edificis

Bastant percebut
Percebut a l'interior dels edificis. Les vibracions
són similars a les del pas d'un camió

L'escala d'intensitat
sísmica de Mercalli

Molt percebut
Percebut pràcticament per tothom a l'interior
dels edificis i també per algunes persones a
l'exterior. S'aprecien moviments d'estris
casolans i es mouen portes i finestres
Majoritàriament percebut
Percebut gairebé per tothom.
Alguns objectes inestables cauen,
es trenquen alguns vidres i els
rellotges de pèndol es poden aturar

Roermond, Holanda1992
Danys lleugers
Tothom el percep i, en algunes
circumstàncies, pot causar
pànic. Alguns mobles pesats es
poden arribar a moure
Danys importants
Danys menors en edificis i
estructures de bona qualitat,
moderats en construccions
normals i considerables en edificis
i estructures de baixa qualitat

Friuli, Itàlia1976

Pànic general
Danys lleugers en edificis i
estructures de bona qualitat,
collapse d'alguns edificis i danys
majors en edificis de baixa
qualitat. Caiguda de xemeneies,
monuments i murs
Destructiu
Danys importants en alguns
edificis i estructures de bona
qualitat i majors a la resta.
Moviments dels fonaments dels
edificis

Friuli, Itàlia1976

Molt destructiu
Destrucció de la major part de
les construccions de maçoneria
amb fonaments. Desplaçaments
de vies de tren i carrils

Catastròfic
Destrucció de la pràctica
totalitat de construccions,
ponts i viaductes. Aixecament
de vies de tren

Destrucció total
Distorsió de línies de nivell,
observació d'ones sobre el
terreny i objectes llançats a l'aire

Giuseppe Mercalli (1850-1914)
A finals del segle XI X, l'italià Giuseppi Mercalli va
dissenyar una escala d'intensitat de dotze graus,
indicats amb números romans, per tal de catalogar els
danys provocats pels terratrèmols. Com que les
conseqü è ncies (danys) varien d'un lloc a un altre, amb les
observacions fetes a diferents llocs es construeixen els
mapes d'isosistes (zones d'igual intensitat), que, en
general, envolten l'epicentre i aquest es localitza a la zona
de màxima intensitat.
Per tal d'assignar els diferents valors d'intensitat, hem de
considerar les conseqü è ncies que ha tingut el terratrèmol
sobre la gent, les construccions i els paisatges. Si els
valors só n baixos, l'actitud de les persones és el que
condiciona l'escala: la gent es pot espantar o ser presa del
pànic a causa del moviment dels edificis. Amb valors
d'intensitat més grans, el factor més important só n els
danys a les cases i, en casos d'intensitat extrema, no
només resulten danyades les construccions sinó que
també es poden produir canvis significatius en el
paisatge.
La intensitat d'un terratrémol no només depèn de la
distància a l'epicentre i la profunditat on s'ha produït,
depèn, també, de l'estructura del subsòl, perquè es
poden produir ressonàncies i amplificacions de les ones
sí smiques. U n dels exemples més clars d'aquests
fenò mens es va donar en el terratrèmol de Mèxic de l'any
1985 quan, com a conseqüència de les caracterí stiques del
subsò l lacustre de Ciutat de Mèxic, els danys varen ser
molt més importants que a zones més properes a
l'epicentre. No obstant aixó , la qualitat de les
construccions i del material emprat poden ser
determinants a l'hora de produir-se danys.
L'escala d'intensitat de Mercalli és, conceptualment, molt
diferent de l'escala de magnitud de R ichter. Mercalli
considerava les conseqü è ncies d'un terratrèmol, mentre
que R ichter volia saber com era de gran el terratrèmol en
si mateix. Mentre Mercalli es desplaçava a les àrees
afectades pel terratrèmol per poder quantificar els danys i
definir la intensitat, R ichter podia calcular la causa del
dany des del despatx mitjançant la mesura de l'amplitud
dels sismogrames. Avui en dia es fan servir conjuntament
ambdues metodologies amb la finalitat de poder disposar
de tota la informació possible i poder catalogar i
quantificar millor com ha estat d'important un terratrèmol.

N-Peloponès, Grècia 1995

Adaptat de la composició original del Reial Institut Meteorològic d'H olanda
Origen de les fotografies: European Macroseismic Scale 1998. Editor G. Grünthal

