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Os sistemas referenciais geodésicos são definidos de acordo com as necessidades de melhor adequação à 

realidade física local. Desta forma, vários sistemas foram definidos ao longo do tempo. No Brasil, o primeiro esforço 

desenvolvido para sistematização da cartografia nacional se deu a partir 1901, depois da Proclamação da República, 

com a criação da Comissão da Carta Geral (CCG), que posteriormente deu origem ao Serviço de Levantamentos da 

Carta Geral. Este órgão foi o responsável por definir os parâmetros da cartografia nacional da época: referencial 

geodésico, escalas, sistemas de projeção e formatos de folhas. Um dos principais objetivos destes trabalhos foi dar 

suporte ao mapeamento com finalidades militares e de controle do território, e desta forma, pela sua importância 

estratégica e por estar em uma região de fronteiras, o Rio Grande do Sul, foi escolhido como local de início dos 

trabalhos da CCG no País. A partir de 1903, foram realizados vários trabalhos de levantamentos geodésicos, 

astronômicos e topográficos na região de Porto Alegre e seu entorno. A CCG definiu um sistema geodésico, que ficou 

denominado referencial Carta Geral (CG), e com estas definições, foram adensados e materializados pontos com os 

quais se baseou a maioria dos mapeamentos efetuados na região. Porto Alegre, por estar situada muito próxima da 

longitude 51º, adotou a projeção Gauss-Krüger tangente (fator de escala igual a 1) ao meridiano central 51º para seu 

sistema de coordenadas, visando minimizar a deformação que haveria se adotasse a projeção do tipo secante. O Brasil 

acabou utilizando outros referenciais geodésicos e a projeção UTM ao longo dos anos, porém o Município de Porto 

Alegre continuou utilizando o referencial e projeção iniciais, evitando que todo o mapeamento realizado ao longo do 

tempo fosse desperdiçado. Todavia, também com o decorrer do tempo, os parâmetros do referencial CG acabaram 

desconhecidos, o que dificultou a relação entre as coordenadas deste referencial e os referenciais que vieram a ser 

adotados no Brasil. Com o advento do posicionamento por satélite, acabou ocorrendo também a dificuldade de 

compatibilização entre o referencial utilizado pelo GNSS e o CG. Com o objetivo de solucionar este problema, a 

Prefeitura Municipal de Porto Alegre (PMPA) realizou um convênio com a Diretoria do Serviço Geográfico do Exército 

(DSG), através da 1ª Divisão se Levantamentos (1ª DL), para a determinação de parâmetros de transformação entre CG 

e o SAD69 (referencial nacional oficial da época). Entretanto, os resultados obtidos não foram considerados 

satisfatórios pela PMPA, que realizou novo convênio com a UFRGS para realização desta atividade, entre CG e 

SIRGAS2000. Neste convênio com a UFRGS, 124 pontos materializados no sistema geodésico municipal, com 

coordenadas conhecidas em CG foram levantados com GNSS, em WGS84, compatível com o SIRGAS2000. Outros 42 

pontos foram levantados para o controle de qualidade da transformação. Foram testados alguns elipsoides de referência 

para a conversão das coordenadas da projeção Gauss-Krüger para cartesianas, sendo obtido o elipsoide de Hayford 

como o que teve melhores resultados no processo de determinação. Para estimar os parâmetros de transformação foi 

desenvolvido um software em C++, considerando a transformação isogonal tridimensional, com 7 parâmetros (1 escala, 

3 rotações e 3 translações), não simplificada, de forma que qualquer grandeza de rotações pudessem ser determinada 

entre os referenciais geodésicos envolvidos. No controle de qualidade realizado, considerando-se um nível de 

significância de 5%, chegou-se a uma exatidão posicional melhor que 31 cm em X, 20 cm em Y e 21 cm em Z, com 

uma resultante melhor que 42 cm. Neste trabalho serão apresentados os procedimentos envolvidos na obtenção destes 

resultados e os parâmetros de transformação obtidos, bem como discutidos os impactos que estes parâmetros terão para 

a cartografia de toda a região de Porto Alegre. 
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