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ANEXO A -- CONCEITOS BÁSICOS DE MARÉ

As definições apresentadas a seguir foram obtidas no livro do Miguens (1996)

chamado “Navegação: A Ciência e a Arte”.

A.1 Marés de sizígia e marés de quadratura

As forças de atração da Lua e do Sol se somam duas vezes em cada lunação

(intervalo de tempo entre duas conjunções ou oposições da Lua, cujo valor, em dias médios,

é 29,530588 dias). Isso ocorre por ocasião da Lua Nova e da Lua Cheia, produzindo marés

de sizígia (ou de águas vivas), com preamares (PM) muito altas e baixa-mares (BM) muito

baixas (Figura 170).

As forças de atração do Sol e da Lua se opõem duas vezes em cada lunação,

por ocasião do quarto crescente e do quarto minguante da Lua, produzindo marés de

quadratura (ou de águas mortas), com preamares mais baixas e baixa-mares mais altas

(Figura 170).

A.2 Alguns conceitos relacionados com marés

O movimento rítmico do nível das águas é uma função periódica do tempo e pode

ser representado segundo dois eixos ortogonais, onde o eixo vertical indicará a altura da

maré (h) e o eixo horizontal o instante em que ocorre aquela altura (t), como mostrado

na Figura 171. A partir desta figura pode-se definir os elementos das marés:

•Preamar (PM): maior altura que alcançam as águas em uma oscilação; igual a

hPM e acontece nos instantes tc e ti.

•Baixa-mar (BM): menor altura que alcançam as águas em uma oscilação; igual a

hBM e ocorre no instante te.
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Figura 170: Marés de sizígia e marés de quadratura
Fonte: Miguens (1996).

•Amplitude da maré: distância vertical entre uma PM e uma BM consecutivas,

igual a hPM - hBM .

•Enchente: intervalo de tempo durante o qual o nível do mar se eleva; duração da

enchente = ti − te.

•Vazante: intervalo de tempo durante o qual o nível do mar baixa; duração da

vazante = te − tc.

•Estofo da maré: período durante o qual o nível do mar fica praticamente estacio-

nado; pode ser estofo de enchente (td − tb) ou de vazante (tg − tf ).

•Ciclo da maré: período de tempo entre uma PM e a BM que se lhe segue.
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Figura 171: Elementos das marés
Fonte: Miguens (1996).

•Altura da maré: distância vertical entre o nível do mar em um determinado

instante e o nível de redução (plano de referência que constitui a origem de contagem

das profundidades e das alturas da maré).

•Estabelecimento Vulgar do Porto ou Estabelecimento do Porto (HWF&C

(High Water Full and Change): média dos intervalos de tempo decorridos entre a

passagem da Lua Cheia (ou Nova) pelo meridiano superior do lugar e a ocorrência

da preamar em dias de sizígia. De fato, a rotação diária da Terra em torno de

seu eixo tem um efeito de fricção (atrito) sobre as marés. Esse efeito, aliado à

inércia da massa líquida, faz com que as preamares normalmente ocorram em um

determinado período de tempo após a passagem da Lua pelo meridiano superior do

local. O Estabelecimento do Porto é uma característica do local a que se refere,

sendo função de uma série de fatores, tais como topografia, latitude e presença de

correntes fluviais ou marítimas interferindo com a maré.

Nos ítens abaixo são definidos planos de referências de marés e que podem ser visualizados

na Figura 172. São estes:

•Nível médio (NM): altura média da superfície do mar em todos os estágios de

oscilação da maré, observados em um longo período de tempo (superior a 18,6 anos) e

considerado como equivalente ao nível que existiria na ausência das forças geradoras

das marés. O Nível Médio é normalmente adotado como plano de referência para

a medida das altitudes. Para uma determinada oscilação o mesmo é dado por
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hNM = (hPM + hBM)/2; para um período longo, o que equivale ao nível em que o

mar permaneceria se não existissem as marés (Figura 171).

•Nível de redução (NR): nível a que são referidas as alturas das marés e as

sondagens (profundidades representadas nas cartas náuticas). O Nível de Redu-

ção normalmente corresponde ao nível médio das baixa-mares de sizígia (MLWS)

nas cartas náuticas brasileiras. É um nível abaixo do qual o mar não desce senão

raramente; é o zero do eixo vertical da Figura 171.

•MHWS (Mean High Water Springs): média das PM de sizígia ou altura da PM

média de sizígia. Altura média, deduzida a partir de uma longa série de observações

das alturas das PM de sizígia.

•MHWN (Mean High Water Neaps): média das PM de quadratura ou altura da

PM média de quadratura. Altura média, deduzida a partir de uma longa série de

observações das alturas das PM de quadratura.

•MHW (Mean High Water): média das PM ou altura da PM média, isto é, altura

média, deduzida a partir de uma longa série de observações das alturas de todas as

PM.

•MLWN (Mean Low Water Neaps): média das BM de quadratura ou altura da BM

média de quadratura, isto é, altura média, deduzida a partir de uma longa série de

observações das alturas das BM de quadratura.

•MLW (Mean Low Water): média das baixa-mares ou altura da BM média, isto é,

altura média, deduzida a partir de uma longa série de observações das alturas de

todas as BM.

•MLWS (Mean Low Water Springs): média das BM de sizígia ou altura da BM

média de sizígia, isto é, altura média, deduzida a partir de uma longa série de

observações das alturas das BM de sizígia.

•Sondagem ou profundidade cartografada: distância vertical do NR ao fundo

do mar em um determinado local.
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5Figura 172: Planos de referências de marés

Fonte: Miguens (1996).


