
Forças de Marés 

 

 As marés, na Terra, constituem um fenômeno resultante da atração 

gravitacional exercida pela Lua sobre a Terra, e em menor escala, da atração 

gravitacional exercida pelo Sol sobre a Terra. 

 Como podemos observar através da figura abaixo, e também através da 

equação da Gravitação Universal de Newton F = G 
𝑀.𝑚

𝑑2
 , a atração gravitacional 

causada sobre a superfície da Terra a força depende da distância. Portanto, a 

atração gravitacional sentida no lado da Terra que está mais próxima da Lua, é 

maior do que a sentida no centro da Terra, e a atração gravitacional sentida no lado 

da Terra que está mais distante da Lua é menor do que a sentida no centro da terra. 

Portanto, em relação ao centro da Terra, um lado está sendo puxado em direção à 

Lua, e o outro lado submetido a ação da força centrífuga, está sendo puxado na 

direção contrária. A atração gravitacional, pouco afeta os continentes que são 

sólidos, mas como a água escoa com muita facilidade, ela acaba se empilhando nos 

dois lados da Terra, com um dos bojos de água na direção da Lua, e o outro na 

direção contrária.  

 

Figura 1 - Força de Maré Terra - Lua - 

http://www.aprh.pt/rgci/imagens/mare3declinacao.jpg 

 Em cada dia, a influência lunar provoca correntes marítimas capazes de 

gerar duas marés altas e duas baixas, porém ainda temos a influência do Sol, que 



pelo fato de estar cerca de 400 vezes mais distante que a Lua, também contribui 

com força de maré, porém com apenas 45% da influência lunar.  

 Sendo assim, dependendo da fase da Lua, os fenômenos podem ser somados 

em caso de conjunção dos corpos, ou podem ser subtraídos em caso de oposição 

diminuindo seus efeitos marítimos. Devemos nos lembrar que estes não são os 

únicos fatores na composição das marés, pois o contorno das costas e as 

profundidades dos oceanos, não se apresentam uniformes por todos os continentes. 

Há regiões onde as flutuações ocorrem em alguns centímetros, outras podem 

acarretar variações em metros, 

 Veja o quadro abaixo, sobre a influência das fases na composição das marés: 

 

 Tabela - Fases da Lua X Forças de maré 

http://mundoestranho.abril.com.br/materia/como-as-fases-da-lua-influenciam-as-

mares 

 



 

Figura 2 - Força de maré e fases da Lua. 

http://files.professoralexeinowatzki.webnode.com.br/200000063-

b39cfb5911/mare2fases.jpg 
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