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RESUMO 

 

  Oscilações no nível do mar são constantemente influenciadas por forçantes 

meteorológicas. Estudos anteriores mostraram que durante o inverno do Hemisfério Sul essas 

oscilações são mais favorecidas, mas esse é o período climatológico menos propício para os  

casos de maré baixa no litoral do Sudeste do Brasil. O presente estudo identificou os extremos 

de maré baixa observados entre 2014-2016 em Cananéia/SP e os associou a tendência de 

atuação de um anticiclone transiente em deslocamento no sudoeste do Oceano Atlântico Sul 

desde 2 (dois) dias antes das observações. Em média, o sistema transiente modificou a direção 

e velocidade do vento sobre a região de estudo e foi modulado pela circulação atmosférica em 

altos níveis. O estudo de caso é um exemplo da interação oceano-atmosfera pode ocasionar 

eventos climáticos extremos no oceano. 

 

Palavras chave: Extremos de maré, anticiclone,  interação oceano-atmosfera. 

 

INTRODUÇÃO  

 

 As marés são variações periódicas do nível do mar causadas pela atração gravitacional 

no sistema Terra-Sol-Lua e influenciadas por fenômenos meteorológicos decorrentes de 

movimentos atmosféricos envolvendo diversas variáveis físicas como: temperatura, pressão e 

atuação dos ventos (Truccolo, 1998). É possível separar as oscilações de maré que são 

originadas pela atração gravitacional daquelas estimuladas por fenômenos meteorológicos 

para obter uma análise dimensional ou temporal da influência de cada uma dessas forçantes 

sobre determinado local. Campos et al.  (2009) explica que as oscilações de maré quando 

analisadas por aspectos meteorológicos são resultantes do forçamento da superfície oceânica 

devido a interação entre os fluidos, mais conhecida como interação oceano-atmosfera. De 

acordo com Campos et al. (2009), as intensas oscilações o nível do mar podem atingir valores 

acima ou abaixo do desvio padrão em relação ao Nível Médio do Mar ocorrendo, assim, as 

anomalias ou os extremos de maré. Hora (2015) relata que no caso dos eventos extremos de 

maré negativos, o acesso à região portuária e atracação de navios de grande porte se torna 

arriscado, principalmente em águas rasas, devido à diminuição da distância entre o fundo e o 

calado dos navios, dificultando as operações locais.  O presente estudo de caso preliminar foi 

referente à Cananéia, litoral Sul de São Paulo, durante os meses de inverno dos anos de 2014 

a 2016 para que fossem identificados e interpretados os casos de extrema maré baixa e seus 

fatores de influência.  

 

OBJETIVOS 

  

  Identificar e analisar associações entre os eventos extremos de maré negativos em 

Cananéia/SP durante Jun-Jul-Ago de 2014-2016 e influência dos fenômenos meteorológicos.  
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METODOLOGIA 

 

 O período de estudo foi correspondente ao inverno do Hemisfério Sul (Junho, Julho e 

Agosto, JJA) de 2014 a 2016. O período de três anos foi preferido pela disponibilidade em 

comum de todos os dados com as reanálises de maior resolução. Os dados horários de nível 

do mar para foram obtidos da University of Hawaii/Sea Level Center - UHSLC (Caldwell e 

Thompson, 2015) relativo à estação maregráfica de Cananéia (-25.01700°S; -47.92500°W). 

Os demais dados foram as reanálises do Modern-Era Retrospective Analysis for Research and 

Applications v.2 - MERRA-2 (Gelaro et al., 2017): Pressão à Nível Médio do Mar (PNMM), 

velocidade e direção do vento em superfície (10m) e altura geopotencial em 200 hPa; e com 

resolução espacial de ½° de latitude por ⅝° de longitude fornecidas pelo Global Modeling and 

Assimilation Office /National Aeronautics and Space Administration - GMAO/NASA.  

  A sazonalidade foi removida dos dados de nível do mar e, em seguida, foi aplicado o 

filtro Lanczos passa-baixa com frequência de corte de 28 horas para eliminar a modulação das 

forçantes astronômicas visto que essas componentes possuem períodos em torno de 8 - 24 

horas (técnica de filtragem também usada por Campos et al., 2009). A identificação dos 

valores extremos de nível do mar foi a partir daqueles que estiveram abaixo de 2 (duas) vezes 

o desvio padrão. Depois de identificados, os eventos foram organizados de acordo com as 

horas de ocorrência com mais representação física em relação às horas das reanálises, ou seja, 

00, 06, 12 ou 18 UTC. Assim foi possível associá-los de maneira mais direta com as 

composições de médias das variáveis atmosféricas durante dois dias antes (Dia -2) e durante 

(Dia 0) da ocorrência dos eventos, como realizou Campos et al. (2009). Desta forma, foi 

possível encontrar explicações de como a atmosfera contribuiu para os eventos selecionados. 

Não se aplicou o teste de significância estatística nas composições já que o objetivo 

preliminar foi abordar alguns dos aspectos físicos de meso-grande escala que favoreceram os 

casos em análise. 

 

RESULTADOS 

 
a)  b)  

 

c)   

Figura 1. Distribuição temporal da série filtrada 

e sem sazonalidade de nível do mar em 

Cananéia/SP durante JJA: (a) 2014; (b) 2015 e 

(c) 2016. Na abcissa se encontra a escala 

temporal (horas) e na ordenada as variações (m). 

Os valores acima e abaixo de duas vezes o desvio 

padrão estão destacados pelas linhas tracejadas, 

referentes à +0.2 m e -0.2m, respectivamente. 
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a)    

 

a)  

 

b)  

 

  

b)  

 
Figura 2. Composição de médias de PNMM 

(hPa, colorido) e vento em 10 m (m/s, vetores): 

(a) Dia -2 e (b) Dia 0 da ocorrência dos eventos. 

Legenda do vento indica magnitude de 10 m/s.                           

Figura 3.  Composição de médias de altura   

geopotencial (mgp) em 200 hPa: (a) Dia -2 e (b) 

Dia 0 da ocorrência dos eventos. 

             

 Através da Figura 1 foi identificado ao longo de toda série de JJA de 2014-2015 um 

total de 69 eventos de extremos de maré baixa (abaixo de 2 desvios padrão) e em 2016 não 

houve casos (Figs. 1a, b e c, respectivamente). Os períodos que mais tiveram casos foram 

Junho e Agosto de 2015, apresentando os valores mais negativos em várias horas 

consecutivas. Os dias em que a maré persistiu com valores extremamente baixos, em toda a 

série, foram 7 e 8 de agosto de 2014 e 27 e 28 de agosto de 2015. No inverno do Hemisfério 

Sul a Alta Subtropical do Atlântico Sul fica posicionada mais ao norte em relação ao verão 

favorecendo o deslocamento de frentes frias e anticiclones transientes de suas retaguardas. Na 

Figura 2a se observa a evolução temporal e espacial de uma alta pressão com núcleo mais 

intenso em 40°W; 37°S, aproximadamente, relacionado com um anticiclone transiente de 

origem polar que se associa com a Alta Subtropical do Atlântico Sul. O ramo oeste desse 

sistema influencia os ventos de quadrante leste sobre a costa Sudeste do Brasil e a  

intensificação do escoamento em superfície. Já no Dia 0 (Figura 2b, média dos dias de 

ocorrência dos extremos de maré baixa) foi observado o deslocamento desse anticiclone 

transiente para regiões de latitudes mais baixas e seu núcleo de posicionou em 27°W; 35°S, 

aproximadamente. Esse movimento é também explicado quando se observa a Figura 3.  

No Dia -2, a altura geopotencial em 200 hPa apresenta a predominância de um cavado 

próximo a costa sudeste do Brasil e que favorece subsidência modulando o anticiclone 

transiente (Figs. 3a e 2a, respectivamente).  No Dia 0, a crista que antecedia a chegada do 

cavado, se desloca para leste e atua sobre a região de estudo (Fig. 3b). Esse deslocamento 

horizontal favorece o deslocamento da alta pressão atmosférica também para leste, assim 
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como observado na Fig. 2b, e influencia na velocidade e direção do vento sobre a região de 

Cananéia. Como observado na Figura 2 a direção do vento mudou de leste no Dia -2 para 

Nordeste no Dia 0, ou seja, a direção do vento esteve paralelo a costa no dia de ocorrência dos 

eventos, mas também se intensificou. Com essa configuração de vento e a atuação da Força de 

Coriolis, ocorre o transporte de Ekman deslocando a corrente oceânica em superfície para a 

esquerda do vento predominante. Assim, a água empilha longe da costa e ocorre diminuição 

do nível do mar na região de estudo, mas também em todo o litoral do Sudeste. Algumas 

características de circulação foram parecidas com as encontradas por Campos et al. (2009) 

para anos anteriores aos do presente estudo.  

 

CONCLUSÕES  

   

  Através deste estudo preliminar foi identificado que apenas nos invernos de 2014-

2015 ocorreram casos de nível do mar extremante baixos (menores que dois desvios padrão). 

Em 2016 houve casos de redução no nível do mar, porém, não tão extremos quantos nos dois 

invernos anteriores. Os valores mais baixos dessa variável ocorreram com mais frequência 

durante o período da manhã e tarde (12 e 18 UTC) com valores entre – 0.22 m e – 0.23 m. 

Através da técnica de composição de média das variáveis atmosféricas relativas aos dias dos 

eventos e em dois antes dos mesmos, foi possível visualizar e caracterizar circulações sobre o 

Oceano Atlântico Sul que tiveram influência na costa Sudeste do Brasil. O período de inverno 

é climatologicamente favorável a elevações do nível do mar na região, porém houve casos de 

redução do nível do mar que duraram várias horas consecutivas e persistiram, minimamente, 

desde dois dias antes. Casos assim afetam regiões costeiras e suas atividades, tornando 

fundamental o diagnóstico desses casos e o incentivo a estudos sobre essas anomalias, 

principalmente em períodos e locais com intensas oscilações de nível do mar.  

  Em etapas futuras serão investigados associações entre os extremos selecionados e os 

organismos de costões rochosos em Cananéia (um das principais fontes de renda da região). 
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