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O estudo científico da determinação geodésica da Linha Preamar Média (LPM) sobre a superfície física da Terra 

considera o deslocamento das placas tectônicas, variações do nível do mar, direção e intensidade das correntes marinhas 
e eólicas, entre outras. É fundamentada em estudos do campo da gravidade terrestre, tendo como premissa as definições 
e materializações de superfícies geopotenciais com todo tipo de correções inerentes, como por exemplo, os modelos 
harmônicos de marés. Os princípios para sua análise advêm de medições maregráficas,  posicionamento geodésico por 
satélite, nivelamento geométrico de alta precisão, análises multitemporal de fotografias aéreas e dados espectrais de   
scanners imaginadores.  O Departamento de Engenharia Cartográfica tem participado de medições e definições de 
linhas de preamar média, particularmente a Linha da Preamar Média de 1831 (LPM-1831). Essa linha se refere a um 
dos limites das áreas dos “terrenos de marinha”. Nesse contexto, o Laboratório de Cartografia Costeira (LACCOST) do 
DECart, conta com uma equipe que vem trabalhando num projeto de definição da LPM-1831 para todo o litoral do 
estado de Pernambuco, com objetivo também de elaborar rotinas e procedimentos visando a normatização técnica que 
contará com a participação de outras instituições (UFRG, UFSC, IFPB, UFRN, UPE). Os Terrenos de Marinha são 
parcelas territoriais pertencentes ao patrimônio imobiliário da União, foram instituídos através do Ministério da Fazenda 
em 14/11/1832, através do artigo 4º de Instruções. Na sua gênese, eram destinados ao acesso público irrestrito, 
segurança e defesa nacional. Por definição, consiste de uma faixa litorânea de 33 metros, contados a partir da linha de 
preamar média de 1831 em direção ao continente, limitam-se com parcelas alodiais ou particulares da terra. A 
determinação geodésica da LPM- 1831 e sua Linha Limite de Terreno de Marinha - LLTM são de fundamental 
importância para segurança jurídica dessas propriedades. Na metodologia do projeto é necessária a aferição dos 
marégrafos envolvidos; determinação da amplitude das marés de 1831 a partir de dados amostrais multitemporais; 
transporte do número geopotencial das referências dos marégrafos para a Rede Altimétrica de Alta Precisão (RAAP) do 
Sistema Geodésico Brasileiro (SGB); estudo da geometria, materialização e medições de uma rede planialtimétrica de 
referência ao longo do litoral (considerando a propagação de erro, precisão e tolerâncias para o cadastro multifinalitário, 
entre outros). Os ensaios vêm sendo efetuados em estações amostrais ao longo do litoral do estado de Pernambuco, em 
faixas de um a dois quilômetros, seccionadas de 50 em 50 metros. Com o campo de pontos tridimensional, medido, 
analisado e validado pelas análises estatísticas de hipóteses, a LPM poderá ser estabelecida na região, com precisão e 
exatidão que atendam as especificações do cadastro. Ao final a experiência obtida permitirá a elaboração de um laudo 
com especificações metodológicas, tecnológicas e rotinas de procedimentos que sejam norteadoras na obtenção da LPM 
e sua respectiva LLTM para outros estados da Federação.  


