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RESUMO 

 

Este trabalho estuda o comportamento da assimetria de maré em quatro 

regiões da Plataforma Norte do Brasil, através da modelagem numérica, usando o 

modelo ROMS, no período de um ano (2009). Foram analisados mapas de fase e 

amplitude das constituintes M2 e M4, e séries temporais da amplitude de M2 e M4 em 

pontos específicos da Foz do Amazonas, Estuário do Rio Pará, Reentrâncias 

Maranhenses e Baía de São Marcos. As assimetrias de maré foram analisadas a partir 

do Grau de Distorção (GD) e da Direção de Distorção (DD). 

Desta forma, procuramos identificar regiões onde são mais intensas as 

assimetrias de maré, e analisar suas causas e características. Dentre as regiões 

analisadas, o Estuário do Rio Pará apresentou maior intensidade na assimetria de 

maré, pois nessa região houve a maior defasagem entre os tempos de enchente e 

vazante. As Reentrâncias Maranhenses apresentaram a maior elevação da superfície 

do mar. Na Foz do Amazonas, algumas  séries temporais apresentaram gráficos 

semelhantes. E em todas as quatro regiões da Plataforma Norte do Brasil a assimetria 

foi com dominância de enchente. 

 

Palavras chave: Assimetria de maré, Plataforma Norte do Brasil, 

constantes harmônicas M2 e M4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
ABSTRACT  

 

This present work investigates tidal asymmetry  behavior in four regions of 

North Brazil Continental Shelf ,using the ROMS model, over one year (2009). Were 

analyzed phase and amplitude maps of the constituents M2and M4, and time series of 

the amplitudes M2and M4 in specific points of Amazon River Mouth, Pará River 

Estuary, Recess of Maranhão and São Marcos Bay. The tidal asymmetry was analyzed 

through the Distortion Degree and the Distortion Direction. 

This way, we tried to identify the region that has the strongest asymmetries, and 

analyze its causes and characteristics. Among the regions analyzed, the Pará River 

Estuary showed greater intensity asymmetry, because in this region there was the 

biggest lag between the times of flood and ebb. The Recessof Maranhão region 

showed the biggest Surface Sea High (SSH). In the Amazon River Mouth, some time 

series showed similar behavior. In the all four regions at the North Brazil Continental 

Shelf the asymmetry was with flood dominance.  

 

Keywords: Tidal, asymmetry, North Brazil Continental Shelf, harmonic 

constituents M2and M4. 
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1. Introdução 

 

1.1 Saber ancestral de comunidades pesqueiras 

 

 Um dos fenômenos costeiros mais fascinantes é a subida e descida do nível 

água do mar, que curioso isso, por um momento vemos a água inundar planícies, 

manguezais, apicuns, entre outras regiões da costa, e noutro momento essas regiões 

estão totalmente secas. Para onde foi toda aquela água? As comunidades de 

pescadores e marisqueiras que habitam a região da costa, precisaram aprender sobre 

os diferentes padrões e a periodicidade desse fenômeno. Não tardaram a relacionar 

essas inundações e fuga das águas com as fases da Lua, e foi dessa forma que esse 

saber ancestral norteou as artes de pesca e coleta de mariscos. Em comunidades 

como Saubara-Ba, é comum se ouvir dizer expressões do tipo: “A maré está 

mortágua! A maré é de cabeça d’água!”, “A carreira da maré!”, “Vou pescar de 

tardeira!” etc. Expressões que indicam a altura e o tipo de maré, saber adquirido com 

suas observações e passado de pai pra filho, ao longo das gerações. É baseado nas 

suas previsões de marés, que pescadores programam suas saídas para o trabalho, 

seguindo as fases da Lua , assim como marisqueiras, que sobrevivem da coleta de 

moluscos bentônicos, necessitam sair para o trabalho na maré baixa, quando parte da 

região intermarés, fica exposta.   

 

1.2 Considerações iniciais sobre as Forças Geradoras das Marés 

 

  A Lua não é a única força geradora das marés, pois em 1687, Isaac Newton 

lançou luzes sobre o entendimento desse fenômeno em sua obra Mathematical 

Principles of Natural Philosophy. Nessa obra Newton formulou a lei da gravitação 

universal que pode ser enunciada da seguinte maneira: 

“A interação gravitacional entre dois corpos pode ser expressa por uma força 

central, atrativa, proporcional às massas dos corpos e inversamente proporcional ao 

quadrado da distância entre eles” 

Newton verificou que o sol seria outra influência sobre as marés, devido ao seu 

campo gravitacional. Portanto ele descreveu matematicamente os sistemas Terra-Lua 

e Terra-Sol (resultantes da interação entre os campos gravitacionais  da Terra e da 

Lua e da Terra e o do Sol, respectivamente). 
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 Marés são movimentos periódicos que ocorrem no mar, provocando a 

elevação e descida da altura da superfície do mar, no qual estão diretamente 

relacionados, em amplitude e fase com as variações no campo gravitacional na 

superfície da Terra, causadas por movimentos regulares, dos sistemas Terra-Lua e 

Terra-Sol (PUGH, 1987).  Esse fenômeno também tem uma componente horizontal, 

que induz a variação de nível. 

 No sistema Terra-Lua as rotações da Lua e da Terra ocorrem em torno de um 

centro de massa localizado no interior da Terra, isso é devido a diferença de massa 

entre esses dois corpos, a trajetória da lua é uma elipse ao redor desse centro de 

massa (Fig. 1). Este sistema leva 27,3 dias para realizar um giro completo ao redor do 

seu centro de massa, isso implica que todos os seus pontos realizam movimento 

circular com a mesma velocidade angular e a mesma aceleração centrífuga.  Porém a 

força gravitacional é diferente em cada um desses pontos, já que estes têm diferentes 

distâncias em relação à lua. Esse sistema tem uma variação de distância em relação à 

Lua que é equivalente à variação do campo gravitacional resultante. A evolução do 

sistema Terra-Lua ao redor do Sol não ocorre com uma distância uniforme, devido a 

essa trajetória ser uma elipse, isso provoca uma deformidade no campo gravitacional. 

Essa deformidade, associada a uma declinação de 28o da órbita da lua em relação ao 

plano do Equador terrestre, proporciona um ciclo com período de 12h e 25min, com 

desigualdade diurna nas latitudes médias, ocorrendo variações nos intervalos de 

tempos entre as preamares (ou marés baixas) sucessivas e com atrasos devido ao 

movimento de translação da Lua. Outro contribuinte para essas variações no ciclo das 

marés é a órbita elíptica da Lua ao redor da Terra, e devido a essa variação há um 

momento em que a Lua está mais distante da Terra chamado de apogeu (407,164  

km), e um  momento em que a Lua está no ponto mais próximo da Terra, o perigeu 

(355,665 km). Essas duas posições marcam os momentos de menor e de maior 

influência do potencial lunar gerador de maré (apogeu menor em 20%  e perigeu maior 

em 20%). Quando a Lua está no perigeu, as forças geradoras de marés são maiores 

que as médias e produzem as maiores amplitudes que no local podem ocorrer, o 

contrário se verifica quando a lua está no apogeu.  

Há uma defasagem entre a rotação do sistema Terra-Lua e a rotação da Terra. 

A rotação da Terra em relação à Lua é de 24 h e 50 min, esse é o tempo do dia lunar, 

por isso em todos os lugares a maré alta sofre um atraso de aproximadamente 1 h em 

dias consecutivos. 
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Figura 1- Centro de massa do Sistema Terra-Lua, destacando em azul a elipse da trajetória 

lunar. Extraído de  Camargo e Harari, 2017. 

O sistema Terra-Sol tem um comportamento análogo ao Terra-Lua, e quando 

comparamos a influência dos dois sistemas, o potencial gravitacional do Sol, 

percebido na Terra, equivale a 46% do potencial da Lua, isso devido a distância entre 

a Lua e a Terra ser bem menor que a distância entre a Terra e o Sol, pois a força 

gravitacional é inversamente proporcional ao cubo da distância. Como a água é um 

fluido, a interação de forças desses sistemas tem maior efeito nos oceanos do que nos 

continentes, provocando o deslocamento cíclico das águas oceânicas nas direções 

horizontal e vertical. A órbita terrestre ao redor do Sol também tem uma forma elíptica 

(Fig. 2), havendo uma inclinação de 23o do plano dessa órbita em relação ao Equador 

terrestre, sendo a distância máxima o afélio (152.102.735,34 km), e a mínima o 

periélio (147.094.049,65 km). A eclíptica é o plano gerado pela Terra ao redor do 

centro de massa do sistema Terra-Sol, o eixo de rotação da Terra tem uma inclinação 

de 23,4° em relação a eclíptica, é isso que dá origem às estações experimentadas 

pela Terra. O ciclo de estações se completa em um ano tropical de 365,242 dias.  

 

Figura 2- Sistema Terra-Sol. Em cinza a trajetória elíptica da Terra ao redor do Sol. Extraído e 

adaptado de The Open University Course Team, 1999. 
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1.3-Teorias das marés 

 

 1.3.1- A Teoria de Equilíbrio das Marés 

 

 A teoria do equilíbrio das marés é uma análise simplificada, sugerida por Isaac 

Newton em 1687, que considera a Terra totalmente coberta de água, e os oceanos 

com a mesma profundidade. Assim, com a rotação do Sistema Terra-Lua há o 

surgimento de uma elipsóide com dois bulbos: O bulbo lunar e o bulbo solar. O bulbo 

lunar é alinhado na direção Terra-Lua, com duas protuberâncias: Uma apontada para 

a Lua e outra oposta ao lado da Lua, ambas são devido a força geradora de maré que 

é à força resultante entre a força centrífuga e a força gravitacional do sistema Terra-

Lua (Fig. 3).  

 

 

Figura 3 – Vetores força gravitacional do sistema Terra-Lua (azul), força centrífuga (vermelho) e 

força geradora de maré (roxo). Extraído e adaptado de The  Open University Course Team, 1999. 
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O bulbo solar é menor do que o lunar (pois o Sol está mais distante que a Lua 

e por isso é menos influente). Esses bulbos seguem as direções que os sistemas 

Terra-Lua e Terra-Sol estão descrevendo, então podemos ter situações em que as 

posições dos bulbos são coincidentes, daí tem efeitos de soma e situações que essas 

posições são ortogonais, portanto interagem de forma concorrente, gerando assim um 

efeito menor. Os bulbos se deslocam pela superfície do planeta levando as águas e 

provocando preamares (quando a altura da superfície do mar chega ao máximo) e 

baixamar (quando a altura da superfície do mar é mínima). 

As combinações entre os bulbos lunar e solar, durante o mês sinótico (intervalo 

de tempo entre duas fases iguais da lua), produzem marés de sizígia e quadratura. 

Maré de Sizígia ocorre quando a Lua, Terra e Sol estão alinhados (Lua nova e Lua 

cheia), nessa configuração os bulbos de marés são coincidentes, o que produz marés 

com grandes amplitudes (Fig. 4a). Maré de Quadratura ocorre quando as posições da 

Lua, Terra e Sol, estão em quadratura (fases quarto minguante e quarto crescente), a 

interação entre os bulbos é concorrente ou destrutiva, pois a defasagem entre eles é 

de 90 graus, provocando marés com menores amplitudes (Fig. 4b). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4- Em A maré de Sizígia e em B maré de Quadratura. Extraído de Oliveira et al, 2021. 

 

A onda de maré é resultado de perturbações geradas pelos sistemas Terra-Lua 

e Terra-Sol, onde na crista da onda ocorre a preamar e no vale da onda a baixamar 

(Fig. 5).  
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Figura 5 - Na onda de maré, o vale representa a baixamar e a crista representa a preamar. 

Extraído e adaptado de Hicks,2006. 

 

A Teoria do Equilíbrio consegue prever marés de sizígia e quadratura 

associando-as às fases da lua, mas é uma teoria limitada, devido às considerações já 

ditas, por isso foi necessário a elaboração de uma teoria que se aproximasse mais do 

que acontece no real e aumentasse a precisão sobre as previsões de marés, assim 

surge a Teoria Dinâmica das Marés. 

 

1.3.2- A Teoria Dinâmica das Marés. 

 

Na Teoria Dinâmica das marés, são consideradas: a presença dos continentes, 

a força de atrito da água com o fundo e superfície com o ar, a força de Coriolis e os 

oceanos com profundidades diferentes. Esses acréscimos tornam a compreensão 

sobre marés muito mais próxima do real.  A presença dos continentes impede a 

propagação dos bulbos de forma livre, além de dificultar o escoamento da água. A 

rotação da Terra desloca a posição dos bulbos, e isso é provocado por uma força 

aparente, a força de Coriolis. Essa força (exceto no Equador, onde ela tem efeito nulo) 

provoca deflexão nos ventos e correntes marinhas, gerando uma deflexão para a 

direita no Hemisfério Norte, e uma deflexão para a esquerda no Hemisfério Sul. Todos 

esses fatores em conjunto compõem a complexidade das marés, justificando as 

alterações nas velocidades e defasagens  dos ciclos.  

É justamente por esse conjunto de fatores que a propagação das marés nas 

bacias oceânicas ocorre através de sistemas anfidrômicos. Esses sistemas são 

resultantes das combinações entre a geometria das bacias com os efeitos da rotação 
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da Terra (Força de Coriolis). De maneira simplificada e reduzida, esses sistemas 

poderiam ser ilustrados como uma crista de onda se propagando ao redor de um 

ponto central, denominado de ponto anfidrômico, formando ciclos completos de 

oscilação. Quando a onda de maré passa pelas bacias (Fig. 6a), sua altura no ponto 

anfidrômico é sempre nula, pois aí não ocorre oscilação da altura da maré. Mas ao 

redor do ponto, isolinhas com a mesma amplitude de maré, formam círculos 

concêntricos (Fig. 6b).  

 

Figura  6 - Ponto anfidrômico. Extraído de Camargo e Harari, 2017. 

 

A força de Coriolis exerce uma forte influência sobre todo escoamento. Em 

oceano aberto, elas induzem a circulação anfidrômica da seguinte maneira: Quando a 

maré atravessa as bacias no Hemisfério Norte, a força de Coriolis atua defletindo para 

a direita, isso provoca um empilhamento da água (Fig 6-a), e devido ao desnível irá 

escorrer para o lado esquerdo, o que produz uma circulação no sentido anti-horário ao 

redor do ponto anfidrômico (Fig 6-b). No Hemisfério Sul ocorre o contrário desse 

efeito. Os oceanos são repletos desses pontos que são fixos sendo possível mapeá-

los. Exceções ao padrão de rotação dos sistemas anfidrômicos são os pontos 

localizados próximos as massas continentais, exemplos no Atlântico Sul ( 20oS ,15oW), 

no Meso-Pacífico (20oS -130oW) e no Pacífico Norte ( 25oN -155oW).  

 Na Figura 7, temos o sistema anfidrômico ao redor das ilhas Britânicas. Em 

azul estão representadas as linhas de coamplitude (com valores da elevação da 

superfície do mar em metros) e em vermelho as linhas de cotidais (com valores do 

tempo da maré alta em horas). Seguindo os valores das linhas cotidais, verifica-se a 

circulação no sentido anti-horário, seguindo o padrão de rotação, pelo fato dessa 

região está localizada no Hemisfério Norte. “Quanto mais perto de um ponto 

anfidrômico, menor será a amplitude da maré, e quanto mais distante dele maior será 

a amplitude”.  
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Figura 7- Sistema anfidrômico ao redor das Ilhas Britânicas. Em azul as linhas de co-amplitude 

(m) e em vermelho as linhas cotidais (h). Extraído e adaptado de The Open University Course Team, 

1999. 

 

A onda de maré é caracterizada como onda longa e períodos que variam de 12 

h a 24 h. Em oceano aberto as marés são quase imperceptíveis, porém ao atingirem 

águas rasas, a interação da onda com o fundo (a depender do tipo de plataforma 

continental) pode ocorrer com propagação de linhas cotidais perpendiculares ou 

paralelas à costa. 

Quanto ao período, existem três tipos de marés: As de longo período 

(conseqüentes da variação mensal da declinação da lua) com máxima amplitude nos 

pólos e zero amplitude nas latitudes de 35ᵒ ao norte e ao sul do Equador. O segundo 

tipo são as marés diurnas (assim chamadas por possuírem 1 ciclo por dia), essas são 

modeladas pela frequência da variação da declinação da lua. E o terceiro tipo são as 

marés semi-diurnas (2 ciclos por dia). Pode ocorrer também uma maré mista, que é 

fruto da combinação de uma maré diurna com uma maré semidiurna (Fig. 8). 
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Figura 8 - Em vermelho o ciclo de uma maré diurna, em azul o ciclo de uma maré semi-diurna, e 

em púrpura a combinação das duas, gerando uma maré mista. Extraído e adaptado de The Open 

University Course Team, 1999. 

 

As marés podem ser previstas por uma análise harmônica, sendo este o 

método mais eficiente para se prever a altura das marés. Esse método se baseia na 

ideia de que as marés observadas são o resultado da interação de várias constituintes 

que possuem períodos e amplitudes específicas. Essas constituintes são derivadas 

dos movimentos relativos entre a Terra, Lua e Sol.  Assim o efeito visto é o somatório 

de várias constituintes, como se fossem marés parciais, identificadas após uma 

análise harmônica.  Para cada localidade da costa, cada maré parcial tem amplitudes 

e fases específicas. A fase diz respeito à fração parcial do ciclo de maré que se 

completou num dado tempo de referência. E a amplitude é a distância entre a crista ou 

cava da onda e o nível médio do mar. Já foram identificadas 390 constituintes 

harmônicas. A Tabela 1 lista as 9 constituintes mais importantes com seus respectivos 

períodos:  
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Componente símbolo Período ( h) 

Lunar principal M2 12,42 

Solar principal S2 12 

Elíptico lunar maior N2 12,66 

Luni-solarsemi-diurno K2 11,97 

Luni-solar diurno K1 23,93 

Lunar principal diurno O1 25,82 

Solar principal diurno P1 24,07 

Lunar mensal Mm 661,3 

1ᵒ componente de águas rasas M4 6,21 

Tabela 1 - Principais Constituintes harmônicas . 

A constituinte M2 é a lunar principal com período de 12,42 h, ou seja  dois ciclos 

durante um dia, a constituinte M4  tem o período de 6,21 h , o que significa que tem 4 

ciclos durante um dia. Cada constituinte é frequentemente descrita pela sua 

velocidade ou frequência. Entre duas cristas a curva da onda é dividida em 360ᵒ. A 

velocidade n de cada constituinte é dada por 360ᵒ/T. Assim sendo para a componente 

S2, por exemplo, n = 360ᵒ/12 = 30ᵒ/h, e para M2, n= 360ᵒ/12,42= 28,98ᵒ/h. Além disso, 

podemos observar na tabela 1, que o período de K1 é o dobro do período de K2 (pois 

este tem uma maior amplitude), e a média aritmética entre os períodos de K1 e P1 é 

exatamente 24h.  Apesar das freqüências das constituintes serem as mesmas, suas 

amplitudes e fases podem variar enormemente, devido às irregularidades da costa e a 

batimetria dos oceanos. Interações não-lineares dos constituintes de maré podem 

produzir constituintes secundários, essas interações freqüentemente crescem em 

regiões com profundidades rasas (PAWLOWICZ et al, 2002).  

Nas diversas regiões do planeta a maré pode ser diurna, semi-diurna, mista 

com predominância semi-diurna ou mista com predominância diurna. Para sabermos 

qual o tipo de maré numa região, utilizamos o número de forma (Eq. 1). 

 

                                           Equação (1)        
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onde M2,S2,O1,K1 são as amplitudes das constituintes  harmônicas. Essas constituintes 

(M2,S2,O1,K1) segundo Pugh (2004) são as causas das principais variações 

observadas nas marés, sendo que M2 constitui em geral o principal harmônico. Na 

tabela 2 temos os tipos de marés definidos pelo valor de F. 

 

 

Tabela 2- Tipos de maré relacionados ao valor de F. 

 

A figura 9 traz quatro séries temporais com exemplos desses tipos de marés, 

relacionando a altura da superfície da água em metros no eixo y, e o tempo em dias  

no eixo x. Em cada gráfico o número de forma (F) é diferente, ilustrando 

comportamentos de marés diurnas, semi-diurnas e mistas. Também podem ser 

visualizados os períodos de sizígia (quando as amplitudes são maiores) e quadratura 

(quando as amplitudes são menores). 
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               Figura 9 - Os tipos de marés relacionados com o Número de Forma F. Extraído e adaptado de 

The  Open University Course Team, 1999. 

 

Marés parciais semi-diurnas são resultantes das forças geradoras de marés, 

simetricamente distribuídas ao longo da superfície da Terra, e as constituintes M2 e S2, 

são as mais importantes, pois elas controlam o ciclo sizígia-quadratura. Já os bulbos 

que causam marés diurnas são assimétricos, sendo mais forte o lado da Terra mais 

próximo da Lua, do que do lado oposto a este.  

Em cada região do mundo as marés podem ser classificadas segundo Davies 

(1964) de acordo com  a altura máxima (Hmáx). Assim podemos ter regiões de: 

“Micromarés para Hmax< 2m,  

Mesomarés para 2m <Hmax< 4m , 

Macromarés para  4m <Hmax< 6m,  

Hipermarés para Hmax> 6m.” 
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1.4 - Marés Assimétricas. 

 

Em regiões costeiras a elevação do nível do mar, provocada pela passagem da 

frente da onda, assim como a descida da água provocada pela passagem da 

retaguarda da onda, é mais intensa do que em regiões de oceano profundo (devido a 

altura da onda ser pequena nas maiores profundidades do oceano aberto). 

A interação entre o fluxo e os contornos é bastante complexa, e isso pode ter 

efeitos em regiões específicas nas quais os tempos de enchente e vazante são iguais, 

e em outras regiões esses tempos são diferentes. A simetria de maré é dada pela 

relação entre o tempo de enchente e o tempo de vazante. Quando esses tempos são 

iguais a maré é dita simétrica, e quando esses tempos são distintos ocorre assimetria.  

E o crescimento não-linear dos constituintes harmônicos são conseqüências da 

distorção da maré. Isso provoca uma desigualdade nos estágios de enchente e 

vazante quando mensuramos o tempo ou a força desse fenômeno (BRUDER et al, 

2014). Podem ocorrer marés assimétricas com dominância de enchente e marés 

assimétricas com dominância de vazante (Tabela 3). 

 

 

Tabela 3 - Assimetria nas marés relacionadas aos tempos de subida e descida da superfície da água. 

 

Os diferentes tipos de assimetria têm importante papel no transporte de 

sedimentos no estuário, assim como na dispersão de contaminantes na coluna d’água 

(SPEER E AUBREY, 1984). Muitos fatores contribuem para a assimetria e distorção 

da maré. Entre eles podemos citar a fricção das águas com o fundo, o tipo de 

geometria estuarina, o número de canais presentes nas baías e etc. A interação entre 

o M2, e o harmônico M4, é a principal influência na assimetria de marés (Lopes, 2015). 

O harmônico M4 não é uma constituinte astronômica. O M4 é um artifício matemático 

extraído da constituinte M2, que possibilita avaliar a assimetria. 

A direção da distorção (DD) define se o tipo de dominância será de enchente 

ou de vazante, a DD pode ser definida pelas fases relativas de M4 e M2, que é dada 

por:  
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𝐷𝐷 =  2𝛼𝑀2  −  𝛼𝑀4                                                                   Equação (2) 

onde α é a fase de cada constituinte. 

A DD define o sentido da assimetria (Tabela 4). 

 

 

Tabela 4 - Tipo de maré associado à Direção de Distorção (Modificado de Friedrichs e Aubrey,1988).  

 

Associado à DD está o grau de distorção (GD) definido por.: 

𝐺𝐷 =
𝑎𝑀4

𝑎𝑀2
                                                              Equação (3) 

 

onde aM4 e aM2, são as amplitudes das respectivas constituintes. 

A figura 10 apresenta um gráfico que relaciona elevação da superfície do mar 

com as fases de M2 e M4 e com fase da soma M2+M4 , a linha tracejada ilustra o 

comportamento do somatório dessas constituintes. Em relação à elevação da 

superfície da água, note que após a primeira crista, a linha tem um formato sinuoso e 

mais alongado do que sua subida após o vale (fim da vazante).Isso caracteriza uma 

maré assimétrica com dominância de enchente, pois a velocidade de enchente é maior 

que a de vazante. A constituinte M2 tem um comportamento simétrico (na relação 

enchente-vazante) e um período semi-diurno e a M4 é quadri-diurna e também 

simétrica, mas a interação entre as duas pode ter efeito assimétrico, com 

desigualdades nos tempos e velocidades de enchente e vazante.  
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Figura 10 - Maré assimétrica com dominância de enchente. Relação entre a elevação da superfície da 

água (m) e a fase da maré (o). M2 linha pontilhada, M4 linha contínua e M2+M4 linha tracejada. Extraído e adaptado 

de Aubrey, 1988. 

 

 As curvas que representam séries temporais com elevação da superfície do 

mar caracterizam bem o tipo de assimetria quando associadas à DD (Fig. 11). Os 

gráficos com curvas distorcidas representam marés assimétricas, e os gráficos com 

curvas simétricas representam marés simétricas. 
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Figura 11 - Relação entre as diferenças de fase (o) e o tipo de assimetria. Extraído de Pereira (2014) e 

modificado de Friedrichs e Aubrey, 1988. 

 

Processos físicos não-lineares produzem as constituintes de águas rasas, 

tendo as velocidades de marés e o nível de água distorcidos de suas formas 

sinusoidais, com um importante papel no transporte de sedimentos (HUANG et al, 

2007). A distorção é resultado da fricção da água com o fundo associada com a 

advecção e os efeitos da amplitude de maré em águas rasas, que por sua vez geram 

dos termos não-lineares. Porém distorção não é sinônimo de assimetria, apesar de 

haver uma correlação entre os dois termos. Pode haver situações numa mesma região 

em que ocorre inversão do tipo de assimetria, como por exemplo no estuário de Beira-

Moçambique há uma dominância de enchente nas marés de sizígia e uma dominância 

de vazante nas marés de quadratura (Nzualo et al, 2018).  

Esse comportamento é chamado de assimetria transiente, pois provoca a 

distorção das correntes de maré, e isso resulta numa alternância entre os fluxos de 

enchente-dominante e vazante-dominante. Essa variabilidade pode ser temporal ou 

espacial em diversas escalas ao longo do estuário (Lopes, 2015). 
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1.5- Justificativa 

 

Esse estudo vai contribuir para melhor caracterização espaço-temporal de 

assimetria de maré na Plataforma Norte, pois o modelo utilizado (ROMS) investiga 

vários pontos com simulações de longo termo, alta resolução e forçantes realísticas. 

Por isso, esse estudo, tem muito a acrescentar para a compreensão da assimetria de 

maré nessa região. 

 Investigar a assimetria de maré é importante para a navegabilidade em portos, 

além do controle de possíveis acidentes ambientais, como derramamento de óleo, pois 

as correntes de maré exercem grande influência nos mecanismos de mistura, 

sedimentação, erosão e transporte. A assimetria de maré pode ser utilizada para 

cálculo da energia de maré, além disso, o interesse na exploração de gás e óleo tem 

crescido na Plataforma Norte, por isso faz-se necessário uma maior produção de 

conhecimento científico.  

 

1.6- Objetivo geral 

 

Analisar o comportamento da assimetria de maré em quatro regiões da 

Plataforma Norte do Brasil: Foz do Amazonas, Estuário do Rio Pará, Reentrâncias 

Maranhenses e Baía de São Marcos. 

 

 1.6.1- Objetivos específicos: 

 

i) Analisar a assimetria  de maré nas quatro regiões; 

ii) Estimar o potencial de distorção da maré; 

iii) Analisar a assimetria das marés em pontos específicos. 

 

2. Caracterização da área de Estudo: 

 

A área de estudo se localiza na Margem Equatorial Brasileira, entre as latitudes 

8ᵒS e 10ᵒN e as longitudes  30ᵒW e 56ᵒW. Essa região abrange o Estuário do Rio 

Amazonas, o Estuário do Rio Pará, Reentrâncias Maranhenses e a Baía de São 

Marcos (Fig. 12). É uma região com características peculiares, é influenciada por 

forçantes energéticas diversas, dentre elas a forte descarga do Rio Amazonas, o fluxo 

da Corrente Norte do Brasil, a tensão dos ventos alísios, e as marés semi-diurnas 

ressonantes (CRUZ , 2017). A região do Atlântico Equatorial possui um complexo 



 
 

30 
 
sistema de correntes zonais e contra-correntes forçadas  pela ação dos ventos alísios 

em ambos hemisférios (STRAMMA et al, 2005). 

Essa região é caracterizada por um clima tropical úmido, com elevadas 

temperaturas e alto índice pluviométrico. Na Região Amazônica, a Plataforma 

Continental é muito larga, alcançando a extensão de 241 km. A Região da Plataforma 

Continental Norte situa-se distante de pontos anfidrômicos, por isso é uma região de 

macro-marés. 

A descarga dos principais rios no Norte do Brasil interage com marés de 

amplitudes extremas e com uma extensa e complexa rede de planícies de inundação e 

bacias de drenagens. Os principais sistemas fluviais que desembocam no oeste do 

Atlântico tropical são o Orinoco, Amazonas e Rio Pará (PRESTES et al, 2020). 

 

 

Figura 12 – Batimetria (m) da Plataforma Norte. Em vermelho as profundidades maiores e em azul as 

profundidades menores. 
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2.1- Região da Foz do Rio Amazonas 

 

O Rio Amazonas é o maior rio do Brasil, com a maior vazão fluvial do mundo, 

descarga hidráulica de 6,3 x 1012m3.a-1 (Dagg et al, 2004) e é o terceiro maior 

transportador de sedimentos em suspensão, com média anual de 754 x 106 T.a-

1(ANTHONY et al, 2013).  A figura 13 ilustra a batimetria do Estuário do Amazonas e 

mostra menores profundidades em azul e as maiores profundidades em vermelho, 

chegando no máximo a  30 m. A topografia da foz do Amazonas é bastante complexa, 

a  profundidade dos canais excedem de 20 m, entre o Cabo Norte e o Cabo Sul existe 

o Banco de Santa Rosa (BEARDSLEY et al, 1995), esse banco localiza-se ao redor do 

ponto C. 

Nessa região as constituintes M2, S2 e N2 somadas, representam 85% da 

elevação da maré, e essa é a maré de maior energia (BEARDSLEY et al, 1995). 

 

 

 

               Figura 13 – Batimetria (m) da Foz  do Rio Amazonas.  Quanto maior for o tom de azul 

mais raso é a região. 
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2.2- Região do Estuário do Rio Pará 

 

 O Rio Pará possui aproximadamente 350 km de comprimento (Fig.14). Sua foz 

possui 60 km de largura, com batimetria variando entre 15 e 35 m de profundidade 

com descarga de 6,6 x 108 m3a-1 (PRESTES et al, 2020). O Rio Pará é formado por um 

aporte de outros sistemas fluviais, e seu estuário é dominado por intensas correntes 

de marés semi-diurnas e se conecta ao Rio Amazonas através do Estreito de Breves 

(PRESTES et al, 2020). A sedimentologia local é composta por areia, silte e argila, 

com a presença de extensos ecossistemas de manguezais, sobre os bancos fluviais 

ao longo da sua extensão (SOUZA-FILHO, 2005). O Rio Pará é influenciado por três 

bacias hidrográficas (Amazonas, Araguaia-Tocantins e a Norte-Nordeste Atlântica 

Costeira) baseado nas categorias definidas pela ANA (PRESTES et al, 2020). O 

Estuário do Rio Pará é uma importante rota de acesso a portos do nordeste do Pará e 

Brasil e é considerado o braço ao Sul do Rio Amazonas. No lado esquerdo do estuário 

situa-se a Ilha de Marajó onde há centenas de canais de maré (Rollnic e Rosário, 

2013). 

 

 

                   Figura 14 – Batimetria (m) do Estuário  do Rio Pará.  
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A elevação do nível do mar, em ambas as margens do Rio Pará, representa um 

padrão de meso e macro-maré semi-diurna, com altura máxima de 4,2 m. Os 

constituintes M2, S2, O1 e K1 possuem grande influência no período e na amplitude da 

maré. Os componentes de águas rasas mais representativos são M4 e MS4. Os dois 

maiores componentes semi-diurnos são M2 e S2.  A soma das amplitudes de M2, S2, 

O1 e K1 representa 60% da amplitude total (energia) no estuário do Rio Pará 

(PRESTES et al, 2017). 

 

2.3- Região das Reentrâncias Maranhenses 

 

As Reentrâncias Maranhenses representam um litoral de progradação lamosa, 

digitiforme, ressaltando a linha de costa irregular. Possui aspecto de litoral afogado 

pela transgressão marinha, caracterizado por estuários sucessivos e acréscimos 

sedimentares dando aspecto de rias (Araújo Júnior, 2009). A batimetria da sua costa 

tem profundidade uniforme com valores próximos a 5 m (Fig. 15) 

 

 

                    Figura 15 – Batimetria (m) das Reentrâncias Maranhenses. 
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2.4- Região da Baía de São Marcos. 

 

A Baía de São Marcos situa-se a Noroeste do Golfão Maranhense e consiste 

num sistema estuarino voltado para a Plataforma Continental com orientação NE-SW, 

a largura é de 50 km na foz, e de 15 km na porção central (Araújo Júnior, 2009) 

(Fig.16). Climaticamente fica numa zona de transição entre a Amazônia e o semi-árido 

brasileiro. Possui o canal mais largo, longo e profundo (20 m) do Brasil, com atividades 

portuárias muito importantes para a economia da região, como turismo, pecuária e 

agricultura. Existe na região um complexo portuário (Terminal de Ponta da Madeira, 

Porto de Itaqui e Terminal Alumar), que exportam minérios, aço, alumínio, grãos e 

fertilizantes.. 

A descarga fluvial é suprida principalmente pela Bacia do Mearim, mas o 

complexo estuarino também recebe contribuições de cinco pequenas bacias 

hidrográficas (Cachorros, Bacangas, Rio Anil, Aurá e Rio Salgados). A média anual de 

descarga d’água na Baía é de 413 m3s-1 com descargas máxima e mínima ocorrendo 

em abril e outubro, respectivamente (ANA, 2019).  

 

 

            Figura 16 – Batimetria (m) da Baía de São Marcos. Com pontos nas regiões externa e interna da 

baía 
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  3. Metodologia:   

 

Nesse trabalho foi utilizada a variável ASM (Altura da Superfície do Mar), 

proveniente do modelo Regional Ocean Modelling System - ROMS, configurado por 

Martinho Marta-Almeida, de 1 de janeiro  até 31 de dezembro de 2009. Essa 

simulação foi utilizada no trabalho de Cruz, (2017). O ROMS é um modelo, 

tridimensional, de superfície livre e de diferenças finitas, ele resolve as equações 

primitivas da dinâmica de um oceano hidrostático, com a aproximação de Boussinesq, 

sobre uma topografia variada (Shchepkin e McwIlliams, 2005; Haidvogel et al,2008). 

Um sistema de coordenadas ortogonais curvilíneas o modelo adota na horizontal, com 

grade do tipo Arakawa C, e na vertical o sistema de coordenadas-s, na qual, 

independente da profundidade, o número de níveis verticais é constante. 

 

3.1 – A rodada do modelo hidrodinâmico 

 

Para a integração do modelo, a grade utilizada possui uma resolução horizontal 

de 1/24°, aproximadamente 4,2 km e 32 níveis verticais. Com 4 contornos abertos e 

localizada geograficamente entre as latitudes 8°S e 10°N, e entre as longitudes  56°W 

e 30°W. A região coberta pelo domínio da grade é de aproximadamente 1998 km na 

direção norte-sul, e 2886 km na direção leste-oeste. A topografia foi derivada de um 

banco de dados de sondagens batimétricas realizadas pela Marinha do Brasil, e do 

ETOPO1 Global Topography Database (GLOBE Task Team., 1999), que tem 

resolução de 1 arco-minuto (aproximadamente 1800m). 

As condições de contorno foram feitas com o Modelo de Circulação Global 

(MCG)  HYbryd coordinate Ocean Model-HYCOM (versão 2.2), com resolução 

horizontal de 1/12° , e com o sistema de assimilação do Navy Coupled Ocean Data 

Assimilation-NCODA (CUMMINGS E SMEDSTED, 2013). O MCG fornece as 

condições iniciais e de contorno diárias (temperatura, salinidade, elevação e 

velocidades). O TPXO Global Tidal Solutions, forneceu o forçamento da maré. A 

parametrização do atrito de fundo variável foi baseada no tipo de sedimento de fundo. 

Segundo Santos (2016), o coeficiente de rugosidade é responsável pela resistência ao 

fluxo do fluido em um canal ou planície de inundação. A utilização da parametrização 

da rugosidade provocou melhorias na simulação da propagação de maré (Fig.17). 

 

 



 
 

36 
 

 

                    Figura 17 - Parametrização da rugosidade do atrito de fundo (m). Extraído de Cruz, 2017. 

 

No período de simulação de 1 ano (2009), foram incluídas  15069 estações 

(stations) com saídas horárias (Fig. 18). A análise harmônica foi realizada usando o 

script do T-TIDE (PAWLOWICZ et al, 2002). As Séries temporais da altura do nível do 

mar para as constituintes M2 e M4 foram calculadas por: 

 

𝜂(𝑡) = 𝑎𝐶𝑜𝑠(𝜔𝑡 − 𝜃
𝜋

180
)                                                         Equação  (4) 

onde: 

η é a altura da superfície do mar. 

 “a” é amplitude da constituinte M2 ou M4 

⍵ é a frequência angular  

θ é a fase de M2 ou M4 
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                Figura 18 - Mapa batimétrico (m) com representação das 15069 Stations em intervalos a cada 

15 pontos. 

 

3.2- A validação do modelo  

 

A validação do modelo foi baseada numa comparação entre dados modelados 

pelo ROMS e dados observados pelo Global Sea Level Observing System (GLOSS). 

Dados de amplitudes e fases da elevação do nível do mar. 

Na área de estudo a estação 336 (localizada na cidade de Fortaleza) foi a 

única controlada e globalmente certificada. Os dados do GLOSS foram baixados do 

site www.gloss-sealevel.org . As amplitudes e fases das constituintes M2 e S2 foram 

calculadas usando o pacote do t_tide. A tabela 5 mostra a comparação entre dados 

observados (GLOSS) e modelados (ROMS), onde a maior diferença encontradas entre 

os valores comparados foi de 0,03 m e 0,85º das amplitudes e fases da M2 

respectivamente (Aguiar et al, 2022).  

 

 

 

http://www.gloss-sealevel.org/
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Constituinte GLOSS ROMS 

M2 amplitude (m) 

      fase (o) 

0,94  

 218 

0,91  

 217,2 

S2 amplitude (m) 

      fase (o) 

0,31  

241,0 

0,30  

 239,4 

Tabela 5 – Comparação entre valores observados e modelados 

 

3.3- Análise da Assimetria de maré.  

 

Essa análise foi feita com base nos mapas de amplitude e fase das 

constituintes M2 e M4 nas 4 regiões. Além disso, foram analisadas séries temporais, 

em pontos específicos (estações escolhidas e nomeadas com letras) plotados nos 

mapas das áreas de estudo das quatro regiões.  Baseados no GD (Eq. 3) e na DD 

(Eq.2) foram escolhidos os pontos que apresentaram séries com comportamentos 

mais assimétricos. Foram utilizados também pontos que apresentaram séries 

temporais simétricas. 

 

4. Resultados e discussões: 

 

 Os valores máximos da ASM (Altura da Superfície do Mar) são o resultado 

de todas as contribuições físicas que interagem com a superfície da água. Na Figura 

19 podem ser observados diferentes valores máximos da ASM. Esse valor atingiu o 

máximo de 2 m na porção leste da entrada da Foz do Rio Amazonas. Ao Norte chegou 

a 3 m, devido a largura da Plataforma Continental ser máxima, o que gera uma 

ressonância na componente M2 (Geyer et al, 1996). Pelo lado sul, tanto na Foz do Rio 

Pará e Baía de São Marcos, a ASM chegou a uma altura de 2,5 m. E entre essas duas 

regiões estão as Reentrâncias Maranhenses, onde a ASM atingiu o valor de 3,5 m e é 

importante ressaltar que essa região é a única que está sob a influência direta do 

oceano profundo. 
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                Figura 19 - Medida do ASM (m) máximo no ano de 2009. Em vermelho as regiões com 

maior elevação. 

 

4.1- Região da Foz do Rio Amazonas. 

 

A Figura 20 mostra o mapa de amplitude e fase das constituintes M2 e M4 ao 

longo da Foz. A amplitude da M2 é maior na entrada e vai diminuindo ao longo da foz, 

tendo no ponto H o valor de 0,8 m. E isto significa que a constituinte M2 varia de -0,8 m 

até 0,8 m. Esse valor decresce em direção à foz (ponto E com 0,2m), mas volta a ter 

um pequeno crescimento no ponto K de 0,4 m (Fig. 20-a). Para o mesmo ponto Q a 

amplitude da M2 foi encontrado o valor de 1,5 m no trabalho de Gallo e Vinzon (2005), 

e o valor apresentado por esse trabalho foi de 0,64 m. 
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Figura 20 - Mapa das amplitudes (m) e fases (o) das constituintes M2 e M4, na Foz do Rio Amazonas. 

 

 

 

A figura 20-b mostra o comportamento da fase inicial da constituinte M2, no 

primeiro instante do dia 1 de janeiro de 2009. Na entrada do estuário em azul temos a 

fase da M2 no ângulo de 0o (nível de equilíbrio da maré). Essa fase vai progredindo, 

com preamar (90o) ocorrendo próximo ao ponto N, e entre os pontos F e G ocorre a 

baixamar (270o). Assim, a fase da componente M2 completa um ciclo ao longo do 

estuário. 
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A amplitude da constituinte M4 é menor que a da constituinte M2. No mapa das 

amplitudes de M4, os valores variam de 0 a 0,5 m. No oceano aberto o seu valor é 

menor, e se amplifica de 0,05 m para 0,15 m. Ao chegar na entrada do estuário, atinge 

valores máximos nos pontos H e I (0,33 m), a partir daí esse valor diminui para 0,05 m 

e volta a subir no ponto K para 0,2 m. Ao norte da Foz do Amazonas, no ponto P, essa 

amplitude chega ao valor de 0,59 m (Fig. 20-c). 

O mapa de fases da constituinte M4 ilustra dois ciclos completos ao longo do 

estuário, pois a constituinte M4 tem o dobro da frequência de M2. Na entrada da foz 

temos a M4 em baixamar, porém ao percorrer entradas diferentes a maré adquire 

velocidades diferentes se comparados aos lados leste e oeste (Fig 20-d), com a fase 

M4 mais adiantada no lado oeste. 

Pelo lado oeste da foz, a primeira preamar ocorre no ponto D. Após o ponto L 

ocorre a segunda baixamar, e dois ciclos se completam com a segunda preamar antes 

do ponto G. Pelo lado leste a primeira preamar ocorre antes do ponto N, e a segunda 

baixamar ocorre anterior ao ponto K. Se traçarmos linhas perpendiculares à foz 

veremos que pontos simétricos apresentam valores maiores da constituinte M4 na 

porção Leste (Tab. 6). Assim, no lado oeste a fase da constituinte M4 está mais 

adiantada se comparada ao lado leste. 

Pontos no lado leste Pontos no lado oeste 

H= 134o D=182o 

E=175o L=252o 

O=308o F=48o 

Tabela 6 - Valores da fase da M4 nos pontos H, D, E, L, O e F na Foz do Rio Amazonas. Pontos 

localizados na figura 20. 

 

O grau de distorção (GD) da maré é medido pela divisão entre as amplitudes 

de M4 e M2 (Eq. 3). Essa razão quantifica o potencial que a maré pode ser distorcida. 

Nessa região, o GD é baixo na parte externa do estuário e atinge os maiores valores 

nos pontos E (0,22), H (0,33) e K (0,31), e isso indica que nesses pontos a maré 

potencialmente tem maior intensidade na sua assimetria (Fig. 21-a). 
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Figura 21- GD (adimensional) e DD (o) na Foz do Amazonas. 

 

A direção de distorção (DD) indica qual o tipo de assimetria pode ocorrer numa 

região, se a DD possui valores de ângulos do primeiro ou segundo quadrante 

trigonométrico a assimetria será positiva (dominância de enchente) e se esses valores 

forem de ângulos do terceiro ou quarto quadrante, a assimetria será negativa 

(dominância de vazante). O valor da DD é calculado pela equação 2. 

Para essa figura foi feito um ajuste no script do MATLAB, para que os primeiro 

e segundo quadrantes fossem representados por valores positivos e os terceiro e 

quarto quadrantes fossem representados por valores negativos. Sendo utilizadas as 

seguintes condicionantes na variável (M2_2d) utilizada para o cálculo da DD. Para 

(M2_2d > 180º)= (M2_2d > 180º) – 360º , e para (M2_2d < -180º)= (M2_2d < -180º) + 

360º   Isso implica que os valores positivos de DD indicam dominância de enchente e 

negativos dominância de vazante. 

 A figura 21-b não apresenta DD negativa (exceto no oceano aberto), 

mostrando que as assimetrias na região terão dominância de enchente. Na entrada da 

foz a DD tem valores próximos a 90o, e isso se repete nos pontos E e F. Quando o 

valor da DD é próximo ou igual a 90o evidencia que a assimetria positiva é mais 

pronunciada. O contrário ocorre quando a DD possui valores próximos ou iguais a 0o 

ou 180o. No ponto D a assimetria é pouco pronunciada, pois o valor da DD é de 3,7o e 

isso sugere uma maré simétrica. 
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4.1.1-Análise de séries temporais (48 h) das amplitudes das constituintes 

M2 e M4 em cinco pontos na Região da Foz do Rio  Amazonas: 

 

O ponto B está localizado numa região externa de 5,4 m de profundidade 

(Fig.13), a amplitude da constituinte M4 apresenta um valor de 0,007 m (Fig.20-c), e 

apesar de a DD ser de 166,8o (Fig. 21-b) a maré é simétrica, pois o GD  ainda é 

pequeno 0,077 (Fig.21-a). A assimetria de maré ocorre com a combinação desses dois 

fatores. É necessário que o GD seja significativo e a DD não tenha um ângulo próximo 

de 0o ou 180o. A amplitude da constituinte M4 possui valor de 0,05 m, e os tempos de 

vazante (TV= 6,37 h) e enchente (TE= 6,06 h) são próximos (Fig. 26).  

 

Figura 22 - Série temporal  para o período de 48 h, das amplitudes (m) de M2 e M4 no ponto B. 

 

Na entrada do estuário, no ponto C, ocorre um crescimento da constituinte M4. 

A interação das componentes M2 e M4 produz uma pequena distorção. Essa pequena 

assimetria ocorre devido ao aumento do GD para 0,18 (Fig. 21-a). Nesse ponto o 

tempo de vazante é de 7,39 h e o tempo de enchente é de 5,03 h (Fig. 23).  Entre os 

tempos de enchente e de vazante há uma diferença de 2,36 h. 
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Figura 23 - Série temporal  para o período de 48 h,  das amplitudes (m) M2 e M4 no ponto C.   

 

O ponto I, localiza-se na porção leste da entrada da Foz do Amazonas (Fig. 

13). A amplitude da constituinte M2 atinge um pico de 0,94 m (Fig. 20-a). A amplitude 

da constituinte M4 atinge o valor de 0,32 m. O GD de 0,35 associado à DD de 45,78o 

provoca uma assimetria positiva com tempo de enchente de 4,48h. O pico da maré 

resultante (M2 + M4) é de 1,22 m, e o vale é de -0,91 m, provavelmente em 

consequência do alinhamento entre picos da M2 e M4, e entre a cava da M2 com uma 

elevação da M4. Isto demonstra que a assimetria além dos tempos diferentes de 

enchente e vazante, ocorre distinção também na amplitude de subida e descida do 

nível da superfície do mar (Fig. 24).  
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Figura 24- Série temporal  para o período de 48 h,  das amplitudes (m)  M2 e M4 no ponto I. 

 

O ponto H possui a mesma profundidade que o ponto C (5 m), no entanto a 

assimetria da maré é maior, pois o GD tem valor de 0,33, haja vista que no ponto H a 

amplitude da M4 chega a 0,33 m e no ponto C alcança o valor de 0,1 m. A DD é de 33o, 

o que sugere uma assimetria de maré com uma pequena dominância de enchente.  A 

figura 25 mostra que após 5 horas, os picos de elevação das constituintes M2 e M4 são 

coincidentes. E isso se reflete na elevação da maré resultante (M2 + M4), atingindo um 

pico de 1,25 m. Após o tempo de 7,8 h ocorre o vale da maré resultante (deformado e 

assimétrico), este formato é consequência da ocorrência conjunta entre o vale da 

curva M2 com o pico da curva M4  .  
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                           Figura 25 - Série temporal para o período de 48 h,  das amplitudes (m) M2 e M4 

no ponto H. 

 

 

O ponto E está situado na região mais profunda (15 m) da Foz do Amazonas 

(Fig. 13). Esse ponto apresenta GD de 0,22 e DD de 120º, o que caracteriza 

assimetria com dominância de enchente. O tempo de elevação até a preamar é de 4,9 

h e o de descida até a baixamar de 7,52 h. O ponto E está ao Sul do ponto H. Apesar 

de a assimetria aumentar com a distância em relação a foz do estuário (Dronkers et 

al,1986), ocorre também nesse ponto um aumento da profundidade em relação ao 

ponto H. O pico de elevação da maré resultante é menor do que o da M2, sendo 

adiantado em aproximadamente em 2 h (Fig. 26).  
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Figura 26 - Série temporal para o período de 48 h, das amplitudes (m) M2 e M4 no ponto E. 

 

O ponto K localiza-se na parte mais interna do estuário, com profundidade de 

8,8 m (Fig. 13).  A figura 27 mostra que a maré resultante no ponto K tem um 

comportamento semelhante à maré resultante nos pontos H (Fig.25) e I (Fig.24). Essa 

semelhança pode estar relacionada com o afunilamento da região em direção à foz 

(pois o mesmo acontece na região dos pontos H e I). E depende também do sentido 

que o fluxo da maré percorre, pois a distorção varia devido ao efeito da constrição no 

canal (Prestes et al, 2017). De acordo com a monografia de Araújo Júnior (2009) apud 

Dyer (1997) quando a maré se propaga no estuário sofre uma série de modificações 

influenciadas pela topografia local, descarga fluvial, geometria das margens e 

morfologia do fundo. E a relação entre a convergência das margens e o atrito com o 

fundo estuarino ocasiona variações na altura da maré por conservação de energia. 

Onde a convergência das margens e a diminuição do atrito com o fundo causam 

aumento do nível da maré. Segundo Dronkers (1986), as mudanças nas dimensões do 

estuário, as variações de velocidade de uma região pra outra e a fricção do fluxo da 

água com o fundo, são fatores que influenciam a distorção da maré num estuário. 
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 Os gráficos das séries temporais dos pontos H, I e K são semelhantes em 

relação ao comportamento da maré resultante (M2 + M4). No fim da baixa mar, elas 

apresentam a mesma sinuosidade (Fig. 25, 24 e 27). 

                   Figura 27 - Série temporal para o período de 48 h, das amplitudes (m) M2 e M4 no ponto K. 

 

Quando comparados os dados do ponto K com os dos pontos H e I, os 

valores são muito próximos (Tab. 7). A maior semelhança entre os dados está nos 

tempos para atingir a preamar e a baixamar. As profundidades de H e I são idênticas, 

mas com diferença de 3,81 m em relação ao ponto K. Os graus de distorção também 

são bastante semelhantes, com a mesma diferença (0,02) entre K e H, e entre H e I.   

Ponto Grau de 

Distorção 

Direção de 

Distorção (o) 

Tempo da 

baixamar (h) 

Tempo da 

preamar (h) 

Profundidade

(m) 

H 0,33 33,01 7,78 4,58 5 

I 0,35 45,78 7,94 4,48 5 

K 0,31 36,47 7,79 4,63 8,81 

Tabela 7 - Dados dos pontos H, I e K.  
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Na tabela 8 foram comparados os valores das amplitudes de M2 e M4 nos 

pontos H, I e K. As amplitudes dos pontos H e I apresentaram maior semelhança. 

Apesar dos valores do ponto K serem os mais diferentes, as razões entre as 

amplitudes são proporcionais. 

Ponto Amplitude de M2 Amplitude de M4 

H 0,93 0,32 

I 0,95 0,33 

K 0,56 0,16 

Tabela 8- Amplitudes M2 e M4  nos pontos H, I e K. 

 

4.2- Região do Estuário do Rio Pará 

 

No Estuário do Rio Pará a amplitude da constituinte M2, tem o seu valor 

máximo no ponto B (1,7 m), localizado na entrada. Em direção ao estuário esse valor 

vai caindo, e no lado oeste chega ao mínimo no ponto F (0,21 m). Após o ponto F, a 

amplitude M2, aumenta para 0,61 m no ponto L. Pelo lado leste, o valor mínimo é 

atingido no ponto M (0,91 m), e após esse ponto há um aumento para 1,16 m (Fig. 28-

a).  Segundo trabalho de Rollnic e Rosário (2013) a maré sofre uma amplificação no 

banco esquerdo do estuário, observada através da análise do comportamento da M2. 
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Figura 28 - Mapa das amplitudes (m) e fases (o) das constituintes M2 e M4, no Estuário do Rio 

Pará. 
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Na entrada do estuário a fase M2 está em baixamar, pois no ponto B seu valor 

é de 267o. Seu estado de equilíbrio é alcançado no ponto N (7,5o). A preamar é 

atingida, pelo lado leste, antes do ponto E (102o). Pelo lado oeste a fase M2 encontra-

se em descida do nível da água no ponto G (245,8o). Importante ressaltar que o ciclo 

de maré em relação à fase M2 não se completa (Fig.28-b). Em um trabalho de Prestes 

et al (2017), foi demonstrado uma variação de velocidades da maré em relação às 

margens do Rio Pará. Segundo esse estudo, a maré entra primeiro pela margem 

direita do Rio Pará, com defasagem de 10 min. e variação de 0,02 m de amplitude em 

relação à margem esquerda, pois as correntes de maré e variações da ASM podem 

promover diferenças laterais de velocidades da maré em estuários grandes. 

Na entrada do estuário a amplitude M4, tem valor de 0,04 m no ponto B. Em 

direção ao estuário a amplitude aumenta e chega ao máximo no ponto O (0,39 m). 

Após o ponto I a amplitude vai diminuindo até o valor de 0,03 após o ponto F (Fig.28-

c). No estudo de Prestes et al (2017), que foi feito para  um ponto (próximo ao B), a 

amplitude de M2 atingiu 1,9 m e a amplitude de M4 atingiu 0,07 m, com a onda de maré 

chegando ao máximo de 4,2 m. 

No ponto B, a fase da constituinte M4 está em preamar, e chega ao equilíbrio 

no ponto C (180o). A baixamar ocorre antes do ponto N. No ponto H a maré volta ao 

estado de equilíbrio. O ciclo se completa em direção ao estuário, antes da bifurcação 

(Fig. 28-d). Após a bifurcação, a fase M4 está numa maré de enchente em ambas as 

extremidades. Porém no lado oeste, a fase está próxima a preamar com um ângulo de 

69,9o. 

Em direção ao estuário o GD oscila entre valores baixos (pontos B=0,02 e 

D=0,04), médios (pontos I= L=0,28 e M=0,25) e altos (pontos K=0,52 e F=0,55). Os 

pontos K e F são próximos, e é razoável inferir que nessa parte do estuário a maré 

tenha maior distorção (Figura 29-a). O trabalho de Prestes et al (2017) mensurou um 

ponto, um deles próximo ao ponto B, onde encontrou GD> 0,1 e assimetria com 

dominância de enchente. 
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                 Figura 29- GD (adimensional)  e DD (o) no Estuário do Rio Pará. 

 

Da mesma forma que na Foz do Amazonas, a DD no Estuário do Rio Pará, só 

possui valores positivos (Fig.29-b). A assimetria com dominância de enchente é mais 

acentuada nos pontos B (85,9o), D (90,5o), M (81,65o) e H (81,8o). O ponto J possui 

DD=180,1o e está numa região, onde a assimetria é menos acentuada. Isso corrobora 

com o estudo de Prestes et al (2017), que encontrou o mesmo tipo de assimetria, mas 

com GD= 0,057 e DD= 45,5o  próximo ao ponto B. Ainda segundo esse estudo, os 

autores observaram que a amplitude de M2 diminui com a atenuação da onda de maré, 

devido a fricção com o fundo e com as margens 

 

4.2.1- Análise da série temporal das amplitudes das constituintes M2 e M4 em 4 

pontos. 

O ponto K localiza-se na extremidade Oeste do estuário e apresenta a maior 

assimetria da região, pois os dados apresentados na sua série temporal (Fig. 30) 

demonstram que o GD (0,67) é o maior de todos, e está associado a uma DD de 

69,97o. A combinação desses dois fatores provoca maior distorção na maré. A 

diferença temporal entre a enchente e a vazante é de 4,56 h. O comportamento da 

maré (M2 + M4) apresenta dois picos com valores de 0,34 m e -0,014 m. Isso significa 

que o segundo pico está abaixo do equilíbrio da maré. Os dois vales apresentados 

pela série são ambos negativos, com valores de -0,058 m e -0,3 m. No  ponto F, esse 

comportamento se repete, mas ambos estão em posições muito próximas (figura não 

mostrada). Prestes et al (2017) baseado em dados da FEAMAR, achou num ponto 

próximo a esse valores de GD=0,07, em acordo com os resultados aqui apresentados. 
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Ao analisar o Canal Pesqueiro (lado oposto ao ponto B) (Fig.14) Rollnic e Rosário 

apresentaram resultados que no canal a assimetria é de dominância de enchente, com 

TE= 3 h e TV= 8 h. Os canais de maré localizados na entrada do estuário 

apresentaram assimetria maior nas suas partes internas, já os canais de marés 

situados no interior do Estuário do Rio Pará, não apresentaram essa diferença. No 

mesmo trabalho foi analisada a assimetria no Canal Limão (Próximo ao ponto C). Nos 

resultados apresentados o nível mínimo da altura da maré chegou a aproximadamente 

1,5 m e a amplitude da M2 foi de 1,33 valor muito próximo do resultado encontrado no 

ponto C (1,4 m). 

 

Figura 30 - Série temporal para o período de 48 h, das amplitudes (m) das constituintes M2 e M4 

no ponto K. 

 

O ponto H situa-se na parte Oeste do estuário, e o ponto J na parte Leste ( Fig. 

14). Os pontos H e J possuem os valores de GD muito próximos (0,21 e 0,22 

respectivamente). Mas o comportamento da maré é diferente pois o valor da DD no 

ponto H é de 81,84o (Fig. 31-a) e no ponto J é de 180,1o (Fig. 31-b). Essa diferença na 

DD contribui para que a maré em H seja assimétrica, e em J simétrica (Fig.29-b).  
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Figura 31- Série temporal para o período de 48 h, das amplitudes (m) M2 e M4 nos pontos H e J. 

 

4.3 - Reentrâncias Maranhenses 

 

Na Figura 32-a, podemos observar que a amplitude da constituinte M2 aumenta 

em direção à costa. Nos pontos escolhidos os valores aumentam de Leste para Oeste. 

A amplitude da M2 é máxima no ponto I (2,08 m) e mínima no ponto B (1,4 m). Da 

mesma forma, os valores da fase M2 crescem de Leste para Oeste. Isso significa que 

a fase se desloca nesse sentido (Fig. 32-b). A amplitude M4 e sua fase também 

crescem de Leste para Oeste (Fig. 32-c e 32-d). Os valores da amplitude da M4 nos 

pontos I e B oscilam de 0,28 m e 0,21 m, respectivamente. O deslocamento ocorre de 

Leste para Oeste, e em todos os pontos a maré está elevando o nível da água, exceto 

no ponto K.  
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Figura 32 - Mapa das amplitudes (m) e fases (o) das constituintes M2 e M4, nas Reentrâncias 

Maranhenses. 

 

O GD aumenta em direção à costa (Fig. 33-a). Se analisarmos o GD em 

todos os pontos, há uma discrepância no valor do ponto C (0,03), que é o menor valor. 

Pois os outros pontos possuem valores que variam entre 0,11 e 0,21.  Ao analisarmos 

a DD, há valores negativos próximos à costa, mas nas Reentrâncias os valores são 

todos positivos. Nos pontos G (72o) e C (92,8o) a assimetria de enchente é mais 

pronunciada (Fig. 33-b).  
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                  Figura 33- GD (adimensional) e DD(o) nas Reentrâncias Maranhenses. 

 

 4.3.1- Análise da Série Temporal das amplitudes das constituintes M2 e M4 de 

1 ponto nas Reentrâncias Maranhenses. 

 

Todos os pontos escolhidos nas Reentrâncias Maranhenses possuem a 

mesma profundidade (5 m), e o tempo de enchente próximo ou igual a 5h. O ponto K 

possui o maior GD (0,21) e a maior ASM (3,5 m). O pico de maré (M2 + M4) é de 2,24 

m. Na baixamar o vale tem valor de -1,9 m. Essa diferença de amplitude entre a 

enchente e vazante demonstra uma acentuada assimetria com dominância de 

enchente (Fig. 34). Em trabalho publicado por Santos (2016), o autor encontrou 

registro nesta região para a altura de 4,9 m em maré de sizígia e 3,2 m em maré de 

quadratura.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

57 
 

 

                Figura 34 - Série temporal para o período de 48 h, das amplitudes (m) das constituintes  M2 e 

M4 no ponto K. 

 

             4.4- Região da Baía de São Marcos 

 

Na Baía de São Marcos, a amplitude M2 tem seu valor máximo no ponto B 

(1,69 m), que localiza-se ao Norte da baía. Em direção à baía a amplitude de M2 tende 

a diminuir, e atinge o valor mínimo no ponto K (1,08 m), havendo após esse ponto um 

aumento para 1,42 m no ponto G (Figura 35-a). O valor para a amplitude de M2 num 

ponto em Ponta Madeira (02º33’S, 44º22’W) encontrado por Soares (2013) foi de 2,1 

m, e para o mesmo ponto no mesmo ano esse trabalho encontrou um valor modelado 

de 1,65 m.  
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Figura 35- Amplitudes (m) e fases (o) das constituintes M2 e M4 na Baía de São Marcos. 

 

Na entrada da baía, a fase da constituinte M2 está em vazante (Fig. 35-a). Em 

direção à baía, a fase chega a baixamar pelo lado Oeste após o ponto F. E pelo lado 

Leste a baixamar é atingida no ponto N (279o). Em seguida a fase atinge o equilíbrio 

no ponto G (357o). A maré em relação à fase de M2 possui o ciclo incompleto ao longo 

da Baía de São Marcos (Fig. 35-b). 
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Na entrada da baía a amplitude M4 tem o valor de 0,07 m. Na porção Leste, a 

amplitude é mínima após o ponto M (0,03 m). Em seguida se eleva para 0,27 m 

próximo ao ponto J. Pela parte Oeste, a amplitude é 0,08 m na entrada, e aumenta 

para 0,17 m no ponto K. As partes Leste e Oeste se unificam na extremidade da baía, 

onde a amplitude chega ao máximo no ponto G (0,36 m). Ao Norte da baía ocorre uma 

amplificação da amplitude M4, onde no ponto B é 0,1 m e após o ponto C cresce para 

0,31 m (Figura 35-c).  

Na entrada da baía a fase da constituinte M4 está em baixamar. Pelo lado Leste 

da baía a fase é mais adiantada em relação ao lado Oeste, pois chega ao ponto J com 

valor 132,5o. Enquanto no lado Oeste temos o ponto E, numa posição paralela a J, 

com fase igual a 17o. A fase M4 completa um ciclo de maré após o ponto F (Fig. 35-d). 

Segundo a monografia de Araújo Júnior (2009), na Baía de São Marcos há o 

predomínio das correntes de maré reversas, orientadas perpendicularmente à costa, 

com velocidade média de 0,8 m/s e correntes de vazante mais intensas que correntes 

de enchente. 

A Baía de São Marcos possui duas entradas, e em ambas ocorre aumento do 

GD. Na entrada Oeste o GD é 0,04 e chega ao ponto K com valor de 0,17. Na entrada 

Leste varia de 0,04 (ponto H) para 0,13 (ponto I). Ao Norte da baía há uma 

reentrância, onde o GD oscila de 0,05 (ponto B) para 0,17 (ponto C). Esse padrão de 

aumento do GD em direção às águas mais rasas (Fig. 36-a), provavelmente é devido a 

influência da constituinte M4 (Fig. 35-c). O GD nessa região atinge o valor máximo no 

ponto G (0,25).  

 

 

 

 

 

                 Figura 36- GD (adimensional) e DD (o) na Baía de São Marcos. 



 
 

60 
 
 

Em relação a DD, a Baía de São Marcos repete o padrão encontrado na Foz 

do Amazonas e no Estuário do Rio Pará. Os dados de GD apresentaram somente 

valores positivos. O ponto L (91,31o) apresenta a DD mais próxima de 90o, sendo esse 

ponto com a assimetria de enchente, teoricamente mais pronunciada. Na reentrância 

ao Norte da baía, temos o ponto B (94,5o) com DD também próxima a 90o (Fig. 36-b). 

 

 

4.4.1- Análise de séries temporais das amplitudes das constituintes M2 e M4 em 

3 pontos. 

Entre todos os pontos analisados, o ponto G (que está localizado na 

extremidade interna da baía) é o que possui maior GD (0,23) (Fig. 36-b). Neste ponto 

o GD associado a DD ( 54,06o) ocorre a maior assimetria com dominância de enchente 

da baía. O tempo de enchente é o menor (4,87 h), entre todos os pontos analisados. O 

tempo de vazante nesse ponto é de 7,55 h. O pico da maré (M2 + M4) é de 1,65 m, e o 

vale é de -1,35 m ( Fig. 37).  

 

 

 

                 Figura 37 - Série temporal para o período de 48 h,  das amplitudes (m) das constituintes M2 e 

M4 no ponto G. 
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As partes Leste e Oeste da Baía de São Marcos são separadas por duas 

ilhas. Os pontos K e L se localizam, em posições paralelas, nas partes Leste e Oeste, 

respectivamente (Fig.16). Esses pontos possuem a mesma profundidade. Os valores 

de DD e GD são muito próximos, e analisando os curvas dos gráficos, em ambos os 

casos a amplitude do vale é maior que a amplitude do pico (Tab. 9). Isso nos permite 

inferir que o nível da água da maré para as constituintes (M2 + M4), diminui mais 

rápido.  

 

Ponto Amplitude do 
pico (M2+M4) 

Amplitude do 
vale (M2+M4) 

GD DD Tempo de 
enchente 

Profundidade 

K 1,1 m -1,14 m 0,16 99,52o 5,4 h 5 m 

L 1,17 m -1,18 m 0,19 91,31o 4,97 h 5 m 

Tabela 9- Dados dos pontos K e L. 

 

A análise gráfica das séries temporais das amplitudes de M2 e M4, nos pontos 

K e L, demonstra que nesses pontos a maré (M2 + M4), se comporta de forma análoga. 

Pois em ambos os casos os picos da maré (M2 + M4) estão em posições atrasadas em 

relação ao pico da constituinte M2. E os vales da maré (M2 + M4) estão adiantados em 

relação ao vale da constituinte maré M2 (Fig. 38). 

 

 

 

Figura 38 - Séries temporais para o período de 48 h, das amplitudes (m) das constituintes M2 e M4 nos 

pontos K e L. 

.  
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5. Conclusões. 

 

Neste trabalho foram avaliados os comportamentos da assimetria de maré nas 

regiões da Foz do Amazonas, Estuário do Rio Pará, Reentrâncias Maranhenses e 

Baía de São Marcos. O valor  da amplitude da constituinte M2 tende a diminuir em 

direção à costa, em três regiões, exceto nas Reentrâncias Maranhenses, onde a 

amplitude da M2 cresce em direção à costa. É provável que esse crescimento da M2, 

explique o maior valor da ASM (3,6 m), ter ocorrido nas Reentrâncias Maranhenses. 

Essa região, das quatro estudadas, é a única exposta sob maior influência do oceano 

profundo. 

A fase da constituinte M4, na Foz do Rio Amazonas e no Estuário do Rio Pará é 

mais adiantada no lado Oeste dessas regiões. Nas Reentrâncias Maranhenses essa 

fase se desloca para Oeste. Mas na Baía de São Marcos a fase da constituinte M4 é 

mais adiantada no lado Leste.  

Todos os resultados da DD nas quatro regiões indicaram assimetria com 

dominância de enchente, confirmando o observado na literatura, como por exemplo no 

trabalho de Prestes, et al (2017) que avaliou a região do Estuário do Rio Pará e 

encontrou assimetria com dominância de enchente.  

A maior assimetria foi encontrada na região do Estuário do Rio Pará, no ponto 

K. Vários fatores contribuem para isso, entre eles a localização do ponto (parte Oeste 

do estuário), a componente M4, o GD= 0,67 e o  DD= 69,24o. Todos esses fatores 

combinados produzem a maior distorção da maré, apresentando a enchente mais 

rápida e conseqüentemente a vazante mais lenta  de todos os pontos estudados, pois 

leva 3,39 h para atingir o pico da maré e 8,49 h para vazar por completo. 

A simulação do modelo ROMS utiliza forçamentos realísticos (Aguiar, et al 

(2022), no entanto apresenta algumas limitações  como, por exemplo, a profundidade 

mínima de 5 m. A resolução horizontal de 1/24 utilizada deveria ainda ser refinada 

para 1/50 para melhor representação dos processos de assimetria de maré das 

regiões estudadas.  

Esse estudo de modelagem numérica da avaliação da assimetria da maré na 

Plataforma Norte do Brasil, contribuiu com informações espaciais bem detalhadas do 

comportamento da maré em toda região. Desta forma, suprindo uma carência de 

medições de dados in situ, em todos os pontos avaliados. 
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6. Sugestão de trabalhos futuros. 

 

Seria interessante fazer a avaliação da assimetria de maré, nessas regiões em 

períodos distintos de sizígia e quadratura, assim pode-se verificar se na região ocorre 

assimetria transiente. No trabalho de Lopes (2015) a assimetria de maré no Estuário 

de Santos foi avaliada com o acréscimo da constituinte terdiurna M3, o mesmo poderia 

ser feito na região da Plataforma Norte. As fases M2 e M4, em três das regiões (Foz do 

Rio Amazonas, Estuário do Rio Pará e Reentrâncias Maranhenses) se deslocam para 

Oeste, mas na Baía de São Marcos o deslocamento é para Leste, pode-se verificar se 

é a influência do ponto anfidrômico mais próximo. A ASM nas Reentrâncias 

Maranhenses atingiu a maior altura das quatro regiões estudadas, seria importante 

verificar se o dado do campo de vento é a maior influência disso, pois é a única das 

quatro regiões que está em contato direto com o oceano aberto. E por fim sugiro a 

utilização de um modelo com melhor resolução. 
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