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No Brasil são utilizados parâmetros de transformação de coordenadas globais, entre dois sistemas de referência 

para a transformação de coordenadas locais. Nesse contexto verificou-se a qualidade dos parâmetros de transformação 

fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que tem como funções, entre outras as de 

produção e análise de informações geográficas e coordenação dos sistemas estatístico e cartográfico nacional. Para 

realização do cálculo dos parâmetros de transformação utilizou-se seis pares de coordenadas de pontos homólogos 

(pontos de controle) e para realizar a verificação da precisão dos parâmetros obtidos utilizou-se mais seis pares de 

coordenadas de pontos homólogos distintos aos anteriores, ambos nos dois sistemas de coordenadas: SAD69 e o sistema 

vigente SIRGAS 2000. Os pontos de controle utilizados estão situados entre as regiões oeste e noroeste do estado de 

São Paulo, onde se determinou como característica para os pontos assumirem uma forma geométrica de um polígono 

com ângulos que não fossem agudos, além de que os lados não ultrapassassem 200 km. Além disso, outra característica 

importante é que os pontos de verificação estivessem situados no interior desse polígono, para que a precisão dos 

parâmetros de transformação fosse coerente. Para obtenção dos parâmetros de transformação utilizou-se a 

transformação de Helmert pelo método paramétrico linear de ajustamento. Além da obtenção dos parâmetros verificou-

se a precisão das coordenadas e dos parâmetros fornecidos pelo IBGE, utilizando a transformação de Helmert e a de 

Molodenskii, das quais se realizou o processo de transformação do sistema SAD69 para SIRGAS 2000, e vice-versa. 

Na transformação de Molodenskii utilizaram-se como os valores de translação, os valores obtidos na transformação de 

Helmert. Na área de estudo as translações encontradas na transformação de Helmert para as coordenadas cartesianas do 

sistema SAD69 para SIRGAS 2000 foram de 64,3621 metros para o eixo X, -4,0328 metros para o eixo Y, 34,98 metros 

para o eixo Z; enquanto que os valores fornecidos pelo IBGE são de 67,3499 metros, -3,8800 metros e 38,2199 metros, 

respectivamente. Para a transformação de SIRGAS 2000 para SAD69 foram obtidos os mesmos valores em módulo da 

transformação de ida, portanto com sinais contrários. Os desvios-padrão das translações ficaram entre 0,97 metros e 

1,06 metros, sendo o menor valor para o eixo Z e o maior para o eixo X. Fazendo uma comparação a partir das 

coordenadas cartesianas fornecidas pelo Banco de Dados Geográficos (BDG) do IBGE e as coordenadas cartesianas 

calculadas pela transformação de Helmert, considerando não só os fatores de translação, como também os três fatores 

de rotação e de escala, sendo assim essas diferenças ficaram entre 0,0017 metros e 0,0467 metros em módulo, tanto para 

a ida quanto para a volta. No que diz respeito às coordenadas geodésicas obtidas pelo método de transformação direta 

das coordenadas cartesianas calculadas na transformação de Helmert para coordenadas geodésicas, as diferenças destas 

com as coordenadas geodésicas fornecidas pelo BDG do IBGE ficaram entre o centésimo de milésimo e o décimo de 

milésimo de segundos em módulo, tanto para os pontos de controle quanto para os pontos de verificação. Já na 

transformação de Molodenskii as diferenças das coordenadas ficaram no décimo de segundo para todas as coordenadas 

geodésicas, um valor discrepante comparado às diferenças obtidas na transformação de Helmert. A partir de uma 

análise geral dos resultados obtidos, a estabilidade do programa desenvolvido em ambiente Matlab®, bem como, 

considerando-se as diferenças entre os valores das coordenadas dos pontos de controle e dos pontos de verificação, 

tanto nas coordenadas geodésicas, quanto nas coordenadas cartesianas são mais precisos na transformação de Helmert, 

uma vez que essa transformação consideram-se além dos fatores de translação, os fatores de rotação e o fator de escala, 

diferentemente da transformação de Molodenskii, no qual somente as translações são consideradas, o que explica a 
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discrepância entre as transformações. Outra ressalva a ser feita está relacionada aos parâmetros de transformação, pois 

embora se tenha um país bem diversificado os parâmetros de transformação globais são aplicados localmente, por isso à 

distinção dos parâmetros fornecidos pelo IBGE e os obtidos pela transformação. 

 


