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RESUMO 

Foram utilizados registros de nível do mar, pressão atmosférica e ventos coletados 

conjuntamente por uma estação meteo-maregráfica instalada na Ilha da Trindade (IT) com o 

objetivo de quantificar a contribuição atmosférica no nível residual local. A influência destes 

parâmetros atmosféricos no nível do mar foi analisada por meio de análise espectral e 

correlações cruzadas entre as séries temporais, com a aplicação do filtro cosseno de Lanczos. 

A maior correlação entre pressão atmosférica e resíduo foi -0,23 (r2=5%) com a filtragem na 

frequência de corte de 24 horas, enquanto que para a série de ventos a maior correlação foi do 

resíduo com o vento perpendicular a costa, com valor -0,41 (r2=17) aplicando o filtro com 

frequência de corte de 36 horas. 
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INTRODUÇÃO  

  

 O resíduo do nível do mar é composto pelas componentes não-astronômicas que 

causam variações no nível do mar (PUGH, 1996). Este, diferente das marés astronômicas, não 

é periódico. Sua energia se soma à curva de maré, causando diferenças entre as marés 

previstas e as marés observadas. Diferentes fatores em diversas escalas temporais e espaciais 

são responsáveis por este resíduo, como descargas fluviais, empilhamento de água na costa 

pela ação do vento, variações no campo de pressão atmosférica e ondas gravitacionais de 

longo períodos (TRUCCOLO, 1998). As variações na temperatura dos oceanos (efeito 

termostérico), o degelo das calotas polares e os deslocamentos verticais da crosta terreste 

contribuem em escalas mais longas. 

 O termo marés meteorológicas faz menção às alterações no nível médio do mar devido 

a fenômenos de interação oceano-atmosfera, as quais comumente são influenciadas pela 

pressão atmosférica sobre as massas de água e pelo atrito do vento sobre a camada superficial 

do mar. A contribuição destes parâmetros é o foco deste trabalho. 

 A influência direta da pressão atmosférica no nível médio do mar se dá pelo efeito do 

barômetro invertido. Uma diminuição na pressão atmosférica resulta em um aumento no nível 

médio do mar. A taxa de variação do nível do mar pela ação da pressão atmosférica é 

aproximadamente 1 cm por cada 1 hectopascal (hPa) de variação da pressão atmosférica. 

Contudo, tal condição isostática de 1:1 raramente se aplica, particularmente em torno de ilhas 

(GORING,1995). Sendo assim, torna-se importante estudar tal dinâmica para se avaliar o 

quão notório é o efeito do barômetro invertido na área de estudo abordada. 

 No caso do vento soprando paralelamente a linha de costa, a presença da costa pode 

inibir o fluxo horizontal causado pelo transporte de Ekman, gerando um empilhamento de 

águas no local. No mesmo caso, porém desta vez com o vento soprando no sentido contrário, 

pode ocorrer um afastamento das águas da costa, abaixando o nível do mar. A contribuição do 

vento paralelo à linha de costa na variação no nível do mar é mais intensa (TRUCCOLO, 

1998). Paiva (1993), citado por Uiassone (2004) e Costa (2010), reforça essa afirmação com 

estudos realizados em Arraial do Cabo-RJ. 



 Existe também influência do vento perpendicular à costa no nível do mar quando ele 

sopra do oceano e empurra a água para a terra, empilhando água junto à costa, ou quando 

sopra da terra e empurra a água para o mar, diminuindo o nível da água no local. 

 A Ilha da Trindade (IT) se localiza a 1.167 km da costa de Vitória, no Espírito Santo, 

entre as latitudes 20°29’ e 20°32’S e as longitudes 29°17’ e 29°21’W. A ilha se acha 

circundada por enorme depressão de até 5.800 metros de profundidade, até que se torne 

possível a definição das linhas batimétricas. 

 

OBJETIVOS 

 

 Quantificar a contribuição dos principais fatores meteorológicos no nível residual 

através de observações diretas do nível do mar, vento e pressão atmosférica, fornecidos pela 

estação meteo-maregráfica na Ilha da Trindade. 

 

METODOLOGIA 

 

 Foram obtidos dados de velocidade e intensidade dos ventos (a 10 metros de altura), 

pressão atmosférica e nível do mar em alta frequência (10 minutos) da estação 

méteo-oceanográfica da Ilha da Trindade no período de 30 de outubro de 2012 a 31 de janeiro 

de 2014. 

 Os dados de vento foram convertidos para coordenadas cartesianas e rotacionados em 

45° no sentido anti-horário, de acordo com a inclinação das isóbatas da ilha, obtendo-se 

ventos paralelos (vento meridional rotacionado) e perpendiculares (vento zonal rotacionado). 

 Os dados de nível foram filtrados com o filtro descrito por Pugh (1987) e convertidos 

para valores horários. As séries temporais atmosféricas também foram convertidas para 

valores horários. Para se obter a série de nível residual, foi preciso fazer a análise harmônica 

dos dados de nível do mar, que proporcionou a previsão de maré. O resíduo foi obtido através 

da subtração da maré prevista do nível observado. 

 Para a determinação do espectro utilizou-se a Densidade Espectral de Potência (PSD). 

Para o PSD, aplicou-se o método não-paramétrico de Welch que estima o espectro dos sinais 

de caráter aleatório. 

 Às séries temporais de resíduo, de vento e de pressão foi aplicado o filtro cosseno de 

Lanczos. Foram removidas perturbações com períodos inferiores a 24, 36 e 72 horas 

utilizando os parâmetros de peso nos valores 240, 360 e 720, respectivamente. 

 Correlações cruzadas entre as séries foram utilizadas para quantificar as contribuições 

do campo de pressão atmosférica e dos ventos no resíduo. O coeficiente de determinação (r2) 

mostra o percentual da variância de uma das séries temporais que pode ser explicado a partir 

do valor de outra. As séries tiveram sua média removida para que não houvesse efeitos 

errôneos ao se estimar os componentes de baixa frequência no espectro. 

 

RESULTADOS 

 

 Os maiores picos do resíduo, da pressão atmosférica e das componentes zonal e 

meridional do vento aparecem na banda de menor frequência (Figura 1). Isto quer dizer que a 

faixa espectral de maior energia do resíduo se deve a variações de maior período, ou de ciclo 

mais longo. 



 
Figura 1: Densidade espectral das séries temporais atmosféricas e oceanográficas. 

 

 As curvas de PSD do resíduo e da pressão atmosférica apresentam picos de energia 

centrados em 2cpd (Figura 1). Segundo Varejão-Silva (2006), a curva diária de pressão 

característica de regiões tropicais apresenta máximos valores que ocorrem próximos às 10 e 

22 horas, e mínimos próximos às 4 e 16 horas. Isto demonstra que a pressão atmosférica 

exerce contribuição no resíduo do nível do mar na região de estudo aqui abordada, nesta faixa 

de frequência. 

 A série temporal de ventos de superfície não revelou picos diários referentes ao 

sistema de brisas marinhas e terrestres, que em localidades costeiras normalmente aparecem, 

diferentemente de regiões insulares de pequena extensão territorial. A densidade espectral dos 

ventos de superfície ao todo não apresentou picos, exceto na banda de mais baixa frequência. 

 As retas verticais traçadas no gráfico da figura 1 representam as frequências de corte 

posteriormente utilizadas na etapa de filtragem numérica nas bandas espectrais que 

concentram maior energia no resíduo. Estas linhas ajudam na identificação da faixa de 

frequência que os fenômenos atmosféricos influenciam na variação do nível da água, quando 

se eliminam frequências maiores que 1 cpd. Em outras palavras, este estudo foca a 

contribuição atmosférica de eventos de mais longo período. 

 

 
Tabela 1: Correlação e variância (r2x100) entre parâmetros atmosféricos e resíduo do nível. 

 

 A correlação entre as séries apresentou valores de baixo a moderados. Os valores de 

correlação decrescem à medida que se aumenta ao período de corte na maioria dos casos. Isto 

implica dizer que os parâmetros atmosféricos aqui abordados possuem maior influência no 

resíduo do nível do mar em bandas entre 24 e 36 horas, que corresponde a eventos de 

períodos de aproximadamente 1,5 dias. 

 A pressão apresentou valores baixos de correlação para todos os períodos de corte. O 

corte em 24 horas mostrou a melhor correlação (-0,23) e os valores vão diminuindo à medida 



que se aumenta o período de corte. Os eventos de frequência um pouco menor que 1 cpd na 

variação do campo de pressão contribuem em 5% no resíduo do nível do mar. 

 O vento perpendicular à costa apresentou a correlação de -0,41 na fc = 36h, com 17% 

de influência no nível residual. A correlação negativa indica que quanto mais intenso for o 

vento nesta direção naquele local haverá uma diminuição do nível do mar. O vento paralelo à 

costa não apresentou correlação alguma (Tabela 1). 

 

CONCLUSÃO 

 

 A contribuição da pressão atmosférica no nível residual da IT é de 5%. O vento 

perpendicular à costa é a forçante do resíduo enquanto a componente paralela apresentou 

correlação nula. Os parâmetros atmosféricos apresentam maior influência no resíduo nas 

bandas de baixa frequência. 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 Agradecimentos ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE, em especial ao 

Laboratório de Instrumentação Meteorológica - LIM, pela disponibilização dos dados. 

 

REFERÊNCIAS 

 

COSTA, M.C.; Influência das tensões do vento nas variações do nível médio do mar na 

região costeira de Cananéia (SP): filtragem numérica e análise espectral. 2010. 179 f. 

Dissertação (Mestrado em Meio Ambiente e Recursos Hídricos) - Universidade Federal de 

Itajubá, Itajubá, 2010. 

 

GORING, D.G. Short-term variations in sea level (2-15 days) in the New Zealand region. 

Journal of Marine and Freshwater Research, New Zealand, v. 29, 69-82, 1995. 

 

PUGH, D. T. Tides, surges and mean sea level. A handbook for Engineers and Scientists, 

New York, 1987. 486p. 

 

PUGH, D.T. Tides, surges, and mean sea level. , Reino Unido, Swindown: Natural 

Environmental Research Concil, 1996. 472p. 

 

TRUCCOLO, E.C. Maré Meteorológica e forçantes atmosféricas locais em São Francisco 

do Sul – SC. 1998. 101 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Ambiental) - Departamento 

de Engenharia Sanitária e Ambiental, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 

1998. 

 

UAISSONE, A. J. R.; Influência das forçantes atmosféricas em mesoescala sobre o nível 

médio do mar em Piraquara, RJ. 2004. 150 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia 

Oceânica). Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós- Graduação e Pesquisa de Engenharia, 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2004. 

 

VAREJÃO-SILVA, Mário Adelmo. Meteorologia e Climatologia. Versão digital 2. Recife, 

Pernambuco, 2006. 449 p. 


