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RESUMO 

Neste trabalho foi estimado o nível relativo do mar para o ano de 1831da Praia do Pulso (PP), localizada 

no município de S. Sebastião, no estado de São Paulo, como determinado pela lei número 9760 de 

1946. A estimativa seguiu as hipóteses plausíveis da variação global do nível de mar desde 1831 até o 

presente, sendo aquele nível (1831), que permitiu a materialização dos "Terrenos de Marinha" ao longo 

dos termos da lei.  A exatidão do procedimento foi avaliada pelo trabalho paralelo de nivelamento 

geométrico de precisão.  A motivação, as hipóteses e os métodos utilizados são descritos com um 

sumário histórico de "Terreno de Marinha".Os resultados alcançados indicam que os métodos utilizados 

foram satisfatórios para a solução do problema, conduzindo a uma discussão em que são postas em 

perspectivas as Mudanças Globais do Nível do Mar na atualidade e a necessidade de se reativar a rede 

nacional de medidores do nível do mar e os serviços correlatos para a solução de problemas de ordem 

legal como os aqui relacionados. 

Palavra chave: Preamar média, nível do mar, terrenos de marinha. 

  RELATIVE SEA LEVEL OF THE  YEAR 1831 IN PRAIA DO PULSO, SP, BRAZIL 

ABSTRACT 

The Relative Sea Level of Praia do Pulso (PP), for the year of 1831 near the island of S. Sebastião, in the 

State of São Paulo, referred to the Relative Sea Level the year of 1831, as determined by the Law 

Number 9760 of 1946 has been estimated.  The estimate followed plausible hypothesis on the global sea 

level variation since 1831 up to the present, that allowed the materialization of the  " lands of navy " 

(Union sea land property) in PP, along the terms of the Law. The accuracy of the procedure was 

assessed by parallel work of leveling. The motivation, the hypothesis and the methods utilized are 

described with a brief historic of  “lands of navy”. The Results reveal the needs for reactivating the 

national net of sea level gauges, bearing in mind the clear evidences of increase sea level, along the 

entire Brazilian coast, and the consequent necessity of defining legal norms for their adequate utilization.  

Keywords: level of the sea, lands of navy. 

 

1 - Introdução 

O levantamento da preamar de Praia do Pulso, SP, Brasil, (φ=23º 33’17,4886”S  e λ=045º13’13.0504” W 

– WGS84), foi realizado por solicitação de residentes dessa localidade, visando estimar a posição do 

nível da preamar média de 1831, exigida para a regularização dos documentos de propriedade dos 

terrenos através de processo de retificação de área.  
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O levantamento foi realizado associando-se tecnologia avançada por satélites artificiais (GPS - ”Global 

Positioning System”), nivelamento geométrico de precisão, observações do nível do mar e levantamento 

topográfico. 

O objetivo foi o de materializar os “Terrenos de Marinha” de acordo com a Lei nº 9760 de 1946. Em toda 

a costa brasileira e, em particular, em Praia do Pulso, não existem observações do nível médio do mar 

referente a 1831 e nem mesmo alguma materialização do nível médio referido àquela época.  

Isto impede a direta materialização dos “Terrenos de Marinha” conforme a referida lei. A alternativa mais 

adequada é a realização de medições onde o problema exista, e.g. Praia do Pulso, e referi-la a medidas 

de longo período pré-existentes em uma localidade próxima. A partir daí adotar hipóteses adequadas 

sobre a variação do nível do mar para retroceder até o ano de 1831. 

 

2 - Descrição 

2.1 - Observações do Nível do Mar 

Foi instalada na parte rochosa da praia, fixada em rocha, uma Régua de Maré metálica graduada em 

centímetros e uma referência de nível (RN1) chumbada na rocha, com o propósito de medir o nível do 

mar local e materializá-lo no terreno (Figura 1). Observações do nível do mar realizadas nessa régua tem 

incerteza estimada em 1cm. A incerteza na transferência da cota da régua para as RRNN é estimada em 

0,8cm. 

Em Ubatuba, SP, na Base de Pesquisas Clarimundo de Jesus do IOUSP, um marégrafo AOTT, 

referenciado à rede de RRNN oficiais mantidas pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 

fornece registros contínuos do nível do mar de longo período (Mesquita & Harari, 1983). Tais registros 

foram utilizados para a obtenção do nível médio local e do nível da preamar média local utilizando-se 6 

anos de observações horárias entre os anos de 1995 e 2000. Esses níveis, com muito boa aproximação 

são representativos dos valores correspondentes para a praia de Praia do Pulso, devido à proximidade 

dos locais. 

 

2.2 - Observações GPS 

 Para o georeferenciamento do levantamento topográfico da área foi realizado um levantamento GPS 

("Global Positioning System"). Para isso, utilizou-se um equipamento da marca TRIMBLE, modelo 4000 

SSI, com freqüências L1, L2 e códigos C/A e P (figura 2). Para o processamento dos dados utilizou-se o 

“software” GPSURVEY que permite o processamento de estações múltiplas pelo método estático. 

Foram utilizadas efemérides precisas tendo como base às estações da Rede Brasileira de 

Monitoramento Contínuo (RBMC) – RIO e UBAT. As estações foram materializadas através de chapas 

de bronze chumbadas em rochas (PULSO1 PULSO2, RN-1). (Figura 3). 

 

2.3 - Levantamento Topográfico 

Para o levantamento topográfico utilizou-se como referência às estações PULSO1 e PULSO2 

(georeferenciadas) como base de partida e chegada para as medições topográficas. O equipamento 

utilizado foi uma estação total NIKON 350, que apresenta os seguintes dados técnicos: precisão de 5” 

para as medidas angulares e e 5mm + 3ppm para as medidas de distância. A precisão linear alcançada 

no levantamento foi superior a 1:20000. As precisões obtidas encontram-se de acordo com a norma 

13133 ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).  
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2.4 - Nivelamento Geométrico 

Com o propósito de verificar a estabilidade das referências da Régua de Maré instalada em Praia do 

Pulso, bem como realizar o transporte das altitudes do nível do mar e da preamar média, foi realizada 

uma operação de nivelamento geométrico de alta precisão entre as RRNN do IBGE e as referências 

locais utilizadas.  

Para tanto foi utilizado um nível de precisão DINI 11 da Zeiss, Mira Invar com código de barras (figura 4). 

O nivelamento foi executado segundo especificações vigentes para nivelamento de alta precisão, 

atendendo recomendações do IBGE, apoiado na norma 13133 ABNT, com erro máximo de fechamento 

de 2mm/km. 

3 - Resultados 

3.1 - Nível do Mar 

Em cinco ciclos de maré semidiurna (5 períodos de 12 horas) a intervalos de 15 minutos entre os dias 

30/05 e 03/06/2003, foram realizadas medidas simultâneas do nível do mar obtidas na Régua de Maré 

instalada em Praia do Pulso e no marégrafo de Ubatuba.  

A medição do nível do mar através da leitura visual da régua em Praia do Pulso resultou no valor médio 

de (0,94±0,01) m (ou seja, 94 centímetros com incerteza de 1 centímetro). A medição simultânea 

realizada no marégrafo de Ubatuba forneceu o valor médio de (1,51±0,01) m (Figura 5). Portanto, a 

diferença de altitude entre os zeros das medições realizadas na base de Ubatuba e na praia do Pulso é 

de 0,57m. 

Os dois valores, embora as réguas sejam referenciadas a planos horizontais (datum altimétrico local ou 

zero da régua) distintos (Figura 5), representam o mesmo nível do mar, médio para o período de 

medidas, que banha de forma similar as duas localidades, hipótese plausível devido à proximidade dos 

locais de medida (distância menor do que 50 km).  

 

3.2 - Nivelamento Geométrico 

O nivelamento geométrico a partir de RRNN da rede oficial do IBGE forneceu a altitude de 1,636m para 

a RN1 materializada na praia do Pulso e -0.877m para o zero da régua na praia do Pulso. A altitude do 

zero do registro do marégrafo de Ubatuba é -1,456m em relação a mesma rede altimétrica oficial. 

Portanto, a diferença de altitude entre os zeros das medições realizadas na base de Ubatuba e na praia 

do Pulso é de 0,579m, o que se compara muito bem com a diferença de valores médios de 0,57 ± 0,02m 

obtido a partir das leituras diretas do nível do mar de ambos os locais, confirmando a hipótese de que o 

nível do mar é o mesmo para as duas localidades e pode ser estimado, na praia do Pulso com boa 

aproximação durante o período de 5 dias de observações.  

 

3.3 - Preamar Média 
Considerando a série histórica de Ubatuba obteve-se um valor médio do nível mar de longo termo no 

período 1995-2000 de (1,43 ± 0,02) m em relação ao datum local o que representa  (-0,03± 0,02)m em 

relação à rede altimétrica oficial. Obtendo-se a diferença entre os valores de níveis do mar medidos 

simultaneamente na base de Ubatuba e na Praia do Pulso, nos dias mencionados, estima-se o nível 

médio do mar de longo termo na Praia do Pulso em (0,86±0,02) m em relação ao datum local (para o 

período 1995-2000).  



 4 

A razão (quociente) dos desvios em relação às médias, que mede a relação entre as amplitudes de 

variação da maré em Praia do Pulso e Ubatuba, calculada a partir dos dados obtidos durante o período 

de medidas simultâneas foi 1,02±0,01; esse valor indica que a amplitude da maré em Praia do Pulso é 

2% maior do que a amplitude da maré em Ubatuba (Figuras 6 e 7). Essa razão foi utilizada para estimar 

a preamar média de longo termo da Praia do Pulso, a partir dos valores conhecidos da preamar média 

de longo termo de Ubatuba.  

O valor do desvio médio de longo termo das preamares de Ubatuba é 0,332±0,007m, obtido a partir de 

medidas para o período 1995-2000, e 0,324±0,001m obtido a partir de previsões (através da utilização 

das constantes harmônicas da maré de Ubatuba) para o período 1995-2000 (Figura 8). Dessa forma, 

utilizando-se a razão de 1.02 acima, obteve-se o desvio médio das preamares de longo termo estimado 

para Praia do Pulso, respectivamente, 0,338±0,007m e 0,330±0,005m. 

Adicionando-se algebricamente esses valores da preamar média de longo termo ao nível médio de longo 

termo obtém-se, com os valores acima, 0,31±0,02m para o nível da preamar média de longo período 

(1995-2000) de Praia do Pulso em relação a rede altimétrica oficial, que define, o nível ao longo da praia 

em relação à qual devem ser medidos os 33m horizontalmente em direção ao continente, para definir o 

posicionamento geográfico da área do “Terreno de Marinha” em Praia do Pulso. (Figura 9). Note que os 

valores apresentados nas plantas têm um algarismo significativo a mais do que os apresentados no 

texto. 

 

3.4 - Estimativa da Preamar de 1831 em Praia do Pulso 

Para se estimar a preamar média relativa ao ano de 1831, e’ necessário a utilização de hipóteses 

adicionais: 

 

3.4.1 - A primeira hipótese é a de que a amplitude da maré não se alterou desde 1831 até o presente o 

que implica em dizer que o nível da preamar média de 1831 em Praia do Pulso estaria 0.31±0,02m 

acima do nível médio do mar daquele ano em relação a rede oficial de nivelamento (Figura 9). 

 

3.4.2 - A segunda é relativa ao nível médio do mar: O nível médio do mar de 1831 por todas as 

estimativas conhecidas, está abaixo do nível médio do mar atual (2001), pois o nível médio do mar de 

longo termo esta aumentando na costa brasileira. Pode-se utilizar ao menos três valores de tendência do 

nível médio do mar para retroceder do nível atual para aquela época (1831), a saber: 

  

i - tendência em Praia do Pulso igual à tendência em Cananéia, SP (40cm/século), obtida a partir das 

medidas do marégrafo instalado na Base Sul do Instituto Oceanográfico da USP com registro contínuo 

desde o ano de 1954. Esta é a mais longa série temporal conhecida do nível do mar no Brasil, com 

altitude referenciada ao terreno (Mesquita et al., 1995). Essa tendência é de 0,004m/ano, o que 

corresponde a um aumento de 0,69m no período 1831-2000, o que subtraindo de 0.31 fornece um nível 

da preamar média de Praia do Pulso em 1831 de -0.38m em relação à rede oficial de nivelamento. 

(Figura 10). 

ii -tendência em Praia do Pulso igual à tendência média estimada para todo o planeta estabelecida por 

Douglas (1991) (18cm/século), a partir de medidas de longo período (maiores do que 60 anos) do nível 

do mar obtidas em marégrafos distribuídos em todos os continentes e aceita  pelo IPCC 
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(“Intergovernmental Panel for Climatic Changes”), da WMO (“World Meteorological Organization”) e 

UNEP (“United Nations Environment Programme”), como a melhor estimativa global (IPCC, 2001). Essa 

tendência é de 0,0018m/ano, o que corresponde a um aumento de 0,31m no período 1831-2000, o que 

subtraindo de 0.31 fornece um nível 0,000 m da preamar média de Praia do Pulso em 1831 de 0.00m em 

relação à rede oficial de nivelamento. (Figura 11). 

iii  tendência na Praia do Pulso igual à tendência de variação do nível do mar no porto de Brest, França 

(9,6cm/século), uma das mais longas séries de medida do nível do mar conhecida no mundo, tendo 

início no ano de 1807 (PSMSL, 2001). Essa tendência é de 0,00096m/ano, o que corresponde a um 

aumento de 0,16m no período 1831-2000, o que subtraindo de 0.31 fornece um nível da preamar média 

de Praia do Pulso em 1831 de 0.15m em relação à rede oficial de nivelamento. (Figura 12). 

3.5 - Georeferenciamento das Estações de Referência PULSO1 e PULSO2 (SAD 69). 

O resultado do georeferenciamento realizado nas estações Pulso1 e Pulso2 é mostrado na tabela 1. 

Tabela 1 – Sistema de Coordenadas  UTM (valores em metros). 

Estação Coordenadas UTM (E) Coordenadas UTM (N) Altitude 
ortométrica 

PULSO 1 477561,65635 7395084,16398 1,4240 

PULSO 2 478114,40284 7394941,54819  

 
3.6 - Levantamento Topográfico 

Os resultados do levantamento topográfico georeferenciado, estão representados nas figuras 10 a 4. 

Nessas plantas estão representados os limites da faixa de “Terrenos de Marinha”, para as diversas 

hipóteses admitidas, e a linha de divisa dos terrenos particulares descritas e especificadas a seguir: 

 

 i-Para o nível  0.31±0,02m de preamar média, a faixa de  "Terrenos de Marinha” demarcado neste 

levantamento e a divisa com a praia dos terrenos privados demarcados não apresentam intersecção. 

(Figura 9). 

ii-Para o nível -0,38±0,02m de preamar média, a faixa de  "Terrenos de Marinha” demarcado neste 

levantamento e a divisa com a praia dos terrenos privados demarcados não apresentam intersecção.  

(Figura 10). 

iii-Para o nível 0,00±0,02m de preamar média, a faixa de  "Terrenos de Marinha” demarcado neste 

levantamento e a divisa com a praia dos terrenos privados demarcados não apresentam intersecção. 

(Figura 11). 

iv-Para o nível 0.15±0,02m de preamar média, a faixa de  "Terrenos de Marinha” demarcado neste 

levantamento e a divisa com a praia dos terrenos privados demarcados não apresentam intersecção. 

(Figura 12). 

 

4 - Conclusões 

A estimativa da preamar média de 1831, conforme estabelece o Decreto-Lei nº 9.760 de 1946, de Praia 

do Pulso foi realizada utilizando-se as definições, conhecimentos e técnicas atuais e adequadas nas 

áreas de nível do mar, topografia e geodésia. 

As medidas foram obtidas com as menores incertezas possíveis, utilizando-se técnicas e equipamentos 

adequados ao levantamento.  

Os resultados sumariados na figura 9 podem ser reproduzidos com incerteza  menor do que 5cm. Os 

resultados sumariados nas Figuras 10,11 e 12 dependem de hipóteses sobre a variação do nível do mar 
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em Praia do Pulso nos últimos 170 anos; entretanto, pode-se afirmar que não há indícios de que o nível 

do mar tenha superado o nível atual nos últimos 500 anos; as hipóteses efetuadas são as mais 

adequadas para utilização no presente levantamento. 

 Os limites da faixa de “Terrenos de Marinha” como já mencionado anteriormente, obtidos neste 

levantamento estão sempre sobre areia da praia, deslocados em direção ao mar sem intersecção com 

os limites dos terrenos particulares.  
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6 – Listagem de tabelas e figuras 
 

 
Figura 1 – Régua de Maré instalada nas rochas em Praia do Pulso 

 
 

 
 

Figura 2 – Receptor GPS TRIMBLE, modelo 4000 SSI e antena. 
 

 
 

Figura 3 - Estação Pulso2 
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Figura 4 - Nível de precisão DINI 11 da Zeiss. 

 
Figura 5 - Posicionamento relativo das Réguas de Maré de Ubatuba e Praia do Pulso. 
Os dois valores, embora as réguas sejam referenciadas a planos horizontais (datum altimétrico local ou 
zero da régua) distintos (Figura 6), representam o mesmo nível do mar, médio para o período de 
medidas, que banha de forma similar as duas localidades, hipótese plausível devido à proximidade dos 
locais de medida (distância menor do que 50 km).  

 
Figura 6 – Medidas simultâneas do Nível do Mar a intervalos de 15 minutos entre 30 de maio e 03 de 

junho de 2003 em Ubatuba (linha contínua) e Praia do Pulso (x).  
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Figura 7 – Medidas simultâneas dos desvios do Nível do Mar em Ubatuba (linha contínua) e Praia do 

Pulso (x) no período entre 30 de maio e 03 de junho de 2003. Referidas ao mesmo nível do mar. Note 

que a amplitude (distância vertical entre os níveis do mar mínimos – ou baixa-mares – e níveis do mar 

máximos – ou preamares) dos desvios de Praia do Pulso é ligeiramente maior (2%) do que a amplitude 

dos desvios de Ubatuba, no período de observações. 

 
Figura 8 – Observações (linha preta) e Previsões (linha vermelha) horárias do nível do mar para 

Ubatuba, entre 3 e 15 de janeiro de 1995, zerado o nível médio (diferença de 1,43m em relação ao 

datum altimétrico local). Estão também traçados os níveis da preamar média calculados para o período 

1995-2000 utilizando-se as observações (0,332m) e previsões (0,324m). Note a oscilação semi-diurna do 

nível do mar (dois máximos – ou preamares – e dois mínimos – ou baixa-mares – no período de 24 

horas). Note também que dois períodos de maior amplitude (marés de sizígia - 3 a 6 de janeiro e 12 a 15 

de janeiro – quando a Lua está alinhada com o Sol, Lua Nova e Lua Cheia) são separados por um 

período de   amplitudes relativamente menores (maré de quadratura- 6 a 12 de janeiro). Note, ainda, que 

as previsões e observações são sempre muito próximas a não ser no período de 10 a 12 de janeiro 

quando as observações apresentam nível médio diário maior indicando a passagem de distúrbios 

meteorológicos (maré meteorológica).   
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Figura 9 - Primeira hipótese o nível da preamar média de 1831 em Praia do Pulso estaria 0,31±0,02m 
acima do nível médio do mar daquele ano em relação a rede oficial de nivelamento 

 

 
Figura 10 - O nível da preamar média de Praia do Pulso em 1831 de -0,38m em relação à rede oficial de 

nivelamento. 
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Figura 11 – Fornece o nível 0,000 m da preamar média de Praia do Pulso em 1831 de 0,00m em relação à 

rede oficial de nivelamento. 
 

 
Figura 12 - Nível da preamar média de Praia do Pulso em 1831 de 0,15m em relação à rede oficial de 

nivelamento. 
 

 


