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Resumo 

Moçambique foi o primeiro país a ser objecto de operações geodésicas com vista à sua cobertura trigonométrica 
regular e de cadastro, para o que foi criada a Missão Geodésica da África Oriental, chefiada por Gago Coutinho, 
considerada a pioneira das missões científicas. Os seus trabalhos foram continuados pela Missão Geográfica de 
Moçambique (MGM) criada em 1932. 
Durante cerca de 40 anos a operar no campo, esta missão estabeleceu uma estrutura geodésica, que apoia a 

cartografia existente, constituída por uma rede de triangulação com cerca de 900 vértices, 16 bases e 16 estações de 
Laplace, uma rede de nivelamento geométrico com cerca de 6000 marcas e uma rede gravimétrica com mais de 1300 
pontos.  
Em 1973, por motivos histórico-políticos termina a sua actividade de campo sem ter concluído a cobertura do país. Em 
gabinete, a MGM, procede à inventariação e organização de parte da documentação recolhida e respectivos cálculos. 
Várias décadas passadas, estas infraestruturas geográficas são ainda de uma importância fundamental pois, para além 
de cobrirem geograficamente o território Moçambicano, são facilmente convertíveis nos sistemas de coordenadas 
usados pelos actuais sistemas de posicionamento e navegação, como o GPS. Também, importante, o permitirem 
compatibilizar toda a informação georreferenciada já adquirida com a que se venha a obter, servindo assim de 
estrutura de apoio aos projetos de planeamento e desenvolvimento desse território. 
Em 1991 estabeleceu-se um protocolo entre Portugal e Moçambique para a revisão da sua rede geodésica, incluindo 
também a cedência de documentação e ações de formação sendo intervenientes pela parte portuguesa o Instituto de 
Investigação Científica Tropical e o Instituto para a Cooperação e Desenvolvimento e a Direção Nacional de Geografia e 
Cadastro de Moçambique, no âmbito do qual se procedeu à reobservação de um troço da rede clássica e à sua 
reconversão para os sistemas de referência atualmente em uso. 
Nesta comunicação pretende-se apresentar todos os trabalhos geodésicos realizados em Moçambique desde a primeira 
missão e a sua importância para o desenvolvimento deste país. 

Palavras-chave: Missão Geodésica de Moçambique, fronteiras, Protocolo de Cooperação Luso-Moçambicano 

 
 

* 

 

INTRODUÇÃO 

A actividade geodésica nos países de língua oficial portuguesa iniciou-se no séc XIX, sobretudo em trabalhos 

de delimitação de fronteiras. 

Foi, por intermédio de missões geodésicas, geográficas ou geo-hidrográficas, instituídas por regulamentação 

orgânica e dotadas de meios operacionais progressivamente aperfeiçoados, que os trabalhos geodésicos 

foram, gradualmente, cobrindo cada um desses territórios. 

Criadas pela Comissão de Cartografia e, posteriormente, pelos organismos que lhe sucederam, estas missões 

estavam vinculadas à construção de um determinado documento cartográfico, extinguindo-se após a sua 

                                                 
1 Trabalho desenvolvido no âmbito do Projeto FCT HC0075/2009 
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conclusão. Quando, pela dimensão do território, a amplitude dos trabalhos exigia mais tempo para a 

concretização dos seus objetivos, as missões, embora mantendo a mesma designação, alargavam as suas 

competências, perdiam o seu carácter circunstancial e adquiriam a feição de normais serviços de geodesia. 

Foi o caso da Missão Geográfica de Moçambique que, dada a extensão deste território, não chegou a 

concluir os trabalhos.  

O seu património constituído pelas observações e cálculos das respectivas redes geodésicas  (triangulação, 

nivelamento e gravimetria) e documentação sobre fronteiras, é indispensável ao desenvolvimento 

económico, tecnológico e científico de Moçambique.  

O estudo e o conhecimento de um território, passa, necessariamente, pela existência  e disponibilidade de 

informação geo-referenciada, que deve ser actual, completa e adequada às suas necessidades económicas e 

sociais. 

A rede geodésica é a estrutura que permite uniformizar todo o tipo de informação que necessite ser 

associada a um conjunto de coordenadas que identifique a sua posição no terreno. O seu estabelecimento, 

manutenção, adensamento e atualização são tarefas fundamentais para qualquer projeto de 

desenvolvimento, como, por exemplo, cadastro de propriedades, saneamento básico, exploração e gestão 

de recursos naturais, ordenamento do território, vias de comunicação, barragens, pontes, proteção civil, ... . 

Com o desenvolvimento das técnicas de observação por satélite e dos métodos para o seu processamento, o 

sistema global de posicionamento GPS dada a sua versatilidade e facilidade de utilização, tornou-se universal 

em todos os domínios que requeiram geo-referenciação.  

A conversão dos dados, que apoiam a cartografia existente, nos referenciais geodésicos deste sistema, 

depende essencialmente da reobservação com GPS de alguns vértices das redes de triangulação então 

estabelecidas, o que perante os valores patrimoniais em causa, representa um reduzido dispêndio financeiro 

e de tempo. 

Moçambique foi o primeiro país a ser objecto de operações geodésicas com vista à sua cobertura 

trigonométrica regular e de cadastro, para o que foi criada a Missão Geodésica da África Oriental (MGAO), 

chefiada por Gago Coutinho, considerada a pioneira das missões científicas. Os seus trabalhos foram 

continuados pela Missão Geográfica de Moçambique (MGM) criada em 1932. 

A rede geodésica de Moçambique ficou apoiada em cerca de 900 vértices e nas zonas Sul do Save e junto à 

orla marítima, regiões planas e fortemente arborizadas, em poligonais telurométricas entre marcos de 

triangulação, uma rede de nivelamento geométrico de alta precisão apoiada em 6000 marcas e uma rede 
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gravimétrica com mais de 1300 pontos. A norte do rio Save foram, ainda, observadas 52 estações 

magnéticas uniformemente distribuídas. 

 OPERAÇÕES GEODÉSICAS 

A cobertura geodésica de um território, integra várias operações: reconhecimento, medição de ângulos 

horizontais e verticais, medição de comprimentos, observações astronómicas, nivelamento geométrico e 

gravimetria.  

O reconhecimento é a operação preliminar na cobertura geodésica de um território e dele dependem a 

rapidez e o sucesso dos trabalhos posteriores. Consiste na recolha, no campo e, eventualmente, em gabinete 

dos elementos que permitirão escolher os vértices dos triângulos que, por encadeamento sucessivo, irão 

constituir a rede de triangulação geodésica. A condução dos trabalhos, nos primeiros tempos, foi 

condicionada pela falta de informação cartográfica: a bússola, o conta-quilómetros, as horas de viagem a pé, 

o guia, a dizerem o que não estava escrito em lugar nenhum. Com as primeiras cartas o trabalho suaviza-se. 

As picadas, a encosta que melhor consentirá o acesso ao local pretendido, podem ser escolhidas em 

gabinete. A geometria seleciona sobre a carta, de entre as hipóteses possíveis, os pontos que formarão a 

malha geodésica.  

  

Fig. 1 – Missão Geográfica de Moçambique, reconhecimento no Nyassa.  IICT – Direção de Desenvolvimento Global, 
Unidade Biotrop, Álbum fotográfico da Missão Geográfica de Moçambique  

 

A rede de triangulação é constituída por figuras geométricas, quadriláteros, pentágonos, polígonos de ponto 

central, que se decompõem em triângulos escolhidos de forma a diminuir-se nos resultados a incidência dos 

erros cometidos nas observações e a dispor-se de verificações dos resultados pretendidos. Usam-se 

triângulos por constituírem figuras geométricas simples com relações entre ângulos e lados bem definidas. 

Conhecendo o comprimento de um lado e dois ângulos, é possível determinar o terceiro ângulo e os outros 

dois lados. Medindo o terceiro ângulo obtém-se um controlo angular.  

A distância de dois vértices consecutivos varia conforme a orografia do terreno e com as orientações 

adotadas para o estabelecimento da triangulação. A legislação que criava as Missões prévia, como regra, que 
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fossem lançadas cadeias de triângulos com lados da ordem dos 30 quilómetros orientadas, 

preferencialmente em grandes territórios, segundo paralelos e meridianos. As áreas vazias, delimitadas pela 

quadrícula, seriam posteriormente preenchidas por malhas complementares hierarquizadas, cada uma delas 

apoiando-se nas anteriores, e em que as distâncias entre os vértices decresciam, até assumirem uma 

densidade capaz de acorrer aos trabalhos de cartografia de maiores escalas. 

 

Fig. 2 – Missão Geodésica da África Oriental: esquema da cadeia de triangulação estabelecida na campanha de 1907-
1908 (Adaptação). IICT – Direção de Desenvolvimento Global, Unidade Biotrop, Relatório da Missão Geodésica da África 

Oriental  
 

Os pontos que constituíam as redes ficaram, regra geral, sinalizados no terreno por marcos com fundas 

sapatas. No centro, uma testemunha de latão definia o vértice geodésico. Nos primeiros tempos, por 

dificuldades logísticas ou financeiras, ficaram materializados apenas pela sapata e o centro com o fundo de 

uma garrafa ou bala de espingarda.  

  
 

Fig. 3 – (à esquerda) Vértice Punguca da MGAO, sapata com o centro assinalado pelo fundo de uma garrafa, 
encontrado 50 anos depois pela Missão Geográfica de Moçambique, em perfeito estado de conservação Relatório da 
MGM, campanha de 1962. (à direita) Marco Santaca da MGAO, reobservado em 1956 pela MGM tendo sido inscritas 
numa das faces MGM e o nº664, Relatório da MGM, campanha de 1956. IICT – Direção de Desenvolvimento Global,  

Unidade Biotrop 
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Sobre os vértices levantavam-se sinais, constituídos por grandes pirâmides, cuja altura, para garantir a sua 

visibilidade, chegava a atingir 12 metros. Eram construídos com paus cortados nas florestas próximas e 

amarrados com cordas feitas de cascas de árvores, raízes ou trepadeiras, sem recurso a pregos ou arames.  

 

Fig. 4 - Sinais geodésicos. Mabjetine, Moçambique, 1907.IICT – Arquivo Histórico Ultramarino. ACTD – Cart_MGG – 
ALB4p30.118, ID2923 

 

Durante a época do cacimbo, período próprio para as observações devido à ausência de chuvas, as 

condições de visibilidade eram precárias sobretudo quando à bruma se juntava o fumo das queimadas, os 

sinais mais distantes apresentavam-se deformados ou mesmo invisíveis. Gradualmente, foram substituídos 

por heliótropos nas visadas a efectuar de dia com Sol e por candeeiros Petromax, projetores ou farolins nas 

nocturnas. Os hélios são instrumentos, dispondo de um ou dois espelhos planos móveis, que reflectem o 

raio solar na Direção do vértice da rede ocupado pelo observador. Para acompanhar o movimento aparente 

do Sol mantendo orientado o feixe reflectido, os espelhos necessitam ser deslocados quase 

permanentemente. Os capatazes de hélio, com o seu grupo iam passando o seu conhecimento de uns para 

outros. O recurso sistemático a heliótropos e a sinais luminosos nocturnos, permitiu ampliar o período dos 

trabalhos e o alcance das visadas, proporcionando maior rendimento nos trabalhos. 

     

Fig. 5 – MGAO: Landins apontando heliótropos (esquerda). IICT – Arquivo Histórico Ultramarino. ACTD – Cart_MGG –
ALB4p6.24, ID2822; MGAO: projetor e hélio (direita). IICT – Arquivo Histórico Ultramarino. ACTD – Cart_MGG – 

ALB4p6.23, ID2821 
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Devido à curvatura da Terra ou à existência de obstáculos, para se obter intervisibilidade entre os vértices, as 

observações realizaram-se sobre torres. As primeiras de madeira foram, mais tarde, substituídas por torres 

de ferro portuguesas (1947) e torres de aço Bilby (1948) com uma altura média de 30 metros que se podia 

aumentar com extensões.  

  

Fig. 6 – MGAO: torre de 10 m com cobertura de palha (esquerda). IICT – Arquivo Histórico Ultramarino. ACTD – 
Cart_MGG –ALB4p19.75, ID2877; MGAO: Punguca, torre de 20 m (direita). IICT – Arquivo Histórico Ultramarino. ACTD – 

Cart_MGG – ALB4p23.92, ID2894 
 

A necessidade de cobrir rapidamente as regiões com uma rede para utilização imediata da cartografia 

determinou que, nos primeiros tempos, as instruções dadas às Missões previssem a implantação de uma 

rede fundamental com precisão angular das de segunda ordem europeia, norma comum às triangulações 

então em curso nos países vizinhos (Rodésia, Congo Belga). A partir de 1953, o esquema das observações 

angulares foi modificado no sentido de se lhe aumentar a precisão para a da 1ª ordem.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 7 – Observações angulares: Teodolito Wild T3 no marco geodésico nº 84, Balamuana, da Rede Geodésica de 
Moçambique. Relatório da Missão Geográfica de Moçambique, Campanhas 1968 a 1971, pág 64. IICT – Direção de 

Desenvolvimento Global, Unidade Biotrop 
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Os lados da rede medidos no terreno designam-se por bases. Bases geodésicas são segmentos de recta com 

alguns quilómetros, nos primeiros tempos dois a seis e mais tarde superiores a dez, medidos com elevada 

precisão. Uma rede de triangulação, para a dimensionar, conterá pelo menos uma. Na prática, para controlo 

e manutenção do rigor, estabeleciam-se bases nas figuras de cruzamento das cadeias, inicialmente de 200 

em 200 km e mais tarde a cada 150 km. 

 Durante seis décadas usaram-se fios de ínvar na medição das bases. Construídos pela casa Carpentier de 

Paris constituíam uma medida de rigor transportável e de comprimento bem estudado permitindo precisões 

que facilmente ultrapassavam uma parte por milhão. 

 

Fig. 8 – Na medição das bases usaram-se, geralmente, dois fios em cada lanço. Relatório da Missão Geográfica de 
Moçambique, Campanha de 1954, pág 39. IICT – Direção de Desenvolvimento Global, Unidade Biotrop 

 

Para a base procurava-se um caminho o mais plano possível e sem obstáculos. Quando inviável, recorria-se à 

medição de bases quebradas, observando-se os elementos necessários para reduzi-la ao segmento de recta 

definido pelos seus extremos. Abriam-se as respetivas picadas e fazia-se o alinhamento. 

 

Fig. 9– Medição da Base Geodésica do Molumbo. Alinhamento dos tripés onde se irão colocar os fios de ínvar. Álbum 
da Missão Geográfica de Moçambique. IICT – Direção de Desenvolvimento Global, Unidade Biotrop 
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Por vezes havia que construir-se estruturas para galgar valados ou atenuar a inclinação do terreno. A 

medição a fios de ínvar consistia na sua colocação sucessiva sobre tripés, alinhados ao longo da base, e cuja 

tensão era regulada por pesos usualmente de 10 kg. 

 

Fig. 10 – Medição de  Base Geodésica de Mavué: tripe tensor. Relatório da Missão Geográfica de Moçambique, 
campanha 1954, pág.40. IICT – Direção de Desenvolvimento Global, Unidade Biotrop 

 

Cada troço era medido com dois fios num sentido e outros dois no sentido contrário.  Em referências 

colocadas na cabeça dos tripés, lia-se a posição das réguas terminais dos fios, valores que se somavam 

algebricamente ao seu comprimento, geralmente de 24 m. Além dos fios de 24 metros, havia um de oito e 

uma fita de quatro dividida em decímetros e milímetros, para medição de comprimentos inferiores. 

 

 

Fig. 11– MGAO: leitura da reglette. IICT – Arquivo Histórico Ultramarino. ACTD – Cart_MGG –ALB4p3.12, ID2810 

 

À média dos valores aplicavam-se as usuais correções: equações dos fios e fita, temperatura, inclinação, 

variação dos pesos tensores, gravidade local, redução ao nível do mar. Antes de cada campanha os fios eram 

aferidos inicialmente em Sèvres no Bureau des Poids et Mesures e, mais tarde, em Portugal no Instituto 

Geográfico e Cadastral. 

A escolha de um terreno propício ao estabelecimento da base, as derrubas que normalmente implicava, a 

regularização dos desníveis, piquetagem, a construção de marcos de secção e a sua própria tecnologia 
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operativa, tornavam a medição a fios de ínvar demorada e dispendiosa. Assim, logo que surgiram, foram 

adquiridos meios eletrónicos adequados, telurómetros em 1961 e, em 1971, um geodímetro com que se 

passou a medir diretamente lados de triangulação substituindo em definitivo os fios de ínvar. 

   

Fig. 12 – Medição com telurómetro. Instala-se uma estação de telurómetro em cada um dos extremos da base. A 
principal, emite uma onda contínua de alta frequência modelada para um certo padrão que é recebida e retransmitida 
pela estação secundária. A onda retransmitida e comparada, na estação principal, com a inicialmente emitida. Um 
oscilógrafo catódico indica o desfasamento entre as modelações de saída e de entrada, pelo qual se avalia o tempo de 
percurso entre as duas  estações, o que permitirá  determinar a respetiva distância. Relatório da Missão Geográfica  de  

Moçambique. IICT – Direção de Desenvolvimento Global, Unidade Biotrop 

 

Correspondente a cada base geodésica era observada uma estação astronómica. As observações 

astronómicas intervêm no posicionamento da rede, por intermédio de um ponto fundamental (ponto 

origem) onde se observam longitude e latitude, e na sua orientação por meio de azimutes.  

        

Fig. 13 – Observatório de campo, barraca de lona com cobertura de capim e instrumento para observações 
astronómicas,  teodolito  Wild  T4.  Relatório  da Missão  Geográfica de Moçambique, campanha de 1954, pág.15.  IICT –  

Direção de Desenvolvimento Global, Unidade Biotrop 
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Para completar a cobertura geodésica estabeleceram-se, a partir da década de 50, redes de nivelamento 

geométrico e de gravimetria. O nivelamento geométrico, efectuado com nível e miras, pretende 

disponibilizar uma rede de pontos cotados com alta precisão que cubra o país e controle os valores definidos 

trigonometricamente, habitualmente situados em locais de difícil acesso.  

   

Fig. 14 – Trabalhos de nivelamento: Nivel N3 e mira. Relatório  da Missão  Geográfica de Moçambique.  IICT – Direção 
de Desenvolvimento Global, Unidade Biotrop 

 

A medição de valores de intensidade de gravidade, em pontos de nivelamento geométrico, permite obter a 

correcção ortométrica a aplicar-lhes e proceder ao cálculo de cotas dinâmicas. A sua execução obedeceu, 

desde o início, a cuidados que garantiam alta precisão, não só pela aparelhagem utilizada como pelos 

preceitos que orientavam as medições.  

  

Fig. 15 – Gravímetro geodésico Worden. “Os gravímetros Worden são instrumentos diferenciais, muito sensíveis, 
sujeitos a uma variação diurna, implicando por isso a necessidade de efectuar medições, num transporte de valores de 
tempo diminutos. …. pode medir diferenças de aceleração da gravidade até um máximo de 5000 mgal, o que 
praticamente permite a sua utilização, directamente, num transporte de valores entre quaisquer dois pontos da 
superfície da Terra. A sua sensibilidade é muito grande. A menor divisão da escala é de cerca de 0,01 mgal podendo, 
portanto, acusar valores diferentes da gravidade, num mesmo lugar, para diferenças de cota muito pequenas, mesmo 
inferiores a um decímetro”. Relatório da Missão Geográfica de Moçambique, campanhas de 1959- 1960. IICT – Direção 

de Desenvolvimento Global, Unidade Biotrop 
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Os trabalhos geodésicos resultaram da coordenação de esforços de vastas equipas, Com os engenheiros 

colaboravam os auxiliares de geodesia, capatazes e respectivos grupos que nos últimos anos, chegou a 

envolver centenas de pessoas. Aos auxiliares competia a abertura dos acessos (picadas, pontes e passadeiras 

nos leitos dos rios) até aos vértices da malha de triangulação, montagem das torres de observação e 

construção de marcos e sinais. 

   

Fig. 16 – Trabalhos dos auxiliares: construção de jangadas e sinais , montagem de torres … .Álbum da MGM (foto1 e 2) 
Relatório da Missão Geográfica de Moçambique, campanhas de 1953 (foto 3). IICT – Direção de Desenvolvimento 

Global, Unidade Biotrop 

 

De início, o documento cartográfico a obter era executado directamente no campo pelas Missões 

coadjuvadas por técnicos dos serviços de agrimensura, cadastrais ou outros. Em vértices da rede ou 

itinerários previamente estabelecidos, desenhavam-se na carta, com alidade e prancheta, os acidentes do 

terreno, cursos de rios, povoações, etc. Estas observações eram completadas com as de telémetros e 

barómetros. O rigor e o detalhe a exigir dependiam da escala da carta. Os nomes a inscrever eram recolhidos 

no local junto das populações. Logo que possível, passou a usar-se fotografia aérea.  

Findos os trabalhos de campo as Missões efetuavam os cálculos necessários para a publicação das cartas dos 

respetivos territórios e programavam os trabalhos da campanha seguinte. Iam fazendo o tratamento dos 

dados recolhidos em trabalhos anteriores, até onde lho permitia o tempo de que dispunham antes da sua 

partida para nova campanha em África. 
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Fig. 17 – Estrado elevado para observação e cartografia e estaçao de cartografia. Relatório da Missão Geográfica de 
Moçambique, campanha de 1953. IICT – Direção de Desenvolvimento Global, Unidade Biotrop 

 

 A MISSÃO GEODÉSICA DA ÁFRICA ORIENTAL (1907-1910) 

A Missão Geodésica da África Oriental (MGAO) foi proposta por Ernesto de Vasconcelos, secretário da 

Comissão de Cartografia, e criada, por portaria do ministro da marinha Aires de Ornelas, a 18 de Janeiro de 

1907, para proceder à triangulação de Moçambique, do rio Zambeze para o sul, em ligação com a 

triangulação da África Central e da África do Sul.  

Por, na altura, se considerar de reduzido interesse uma triangulação naquela região, este programa foi 

alterado tendo sido sugerido pelo governador de Moçambique, engenheiro Freire de Andrade, o 

estabelecimento de uma cadeia geodésica ao longo da costa, desde a fronteira sul até ao Farol do Bazaruto, 

zona de grande interesse imediato para a resolução de problemas de agrimensura. 

Chefiada por Gago Coutinho, na altura primeiro-tenente da armada e com a colaboração dos tenentes 

Sacadura Cabral, que prestava serviço em Moçambique, Filipe Carlos Dias de Carvalho, Filipe Trajano Vieira 

da Rocha, Dr. Augusto Cunha Rola, médico naval que deveria proceder ao estudo das principais doenças que 

afetavam as populações de Maputo e Inhambane, aos quais se junta dois anos depois o alferes Jorge de 

Castilho, esta missão efetuou até 1910, data em que são interrompidos os trabalhos, quatro campanhas 

num total de 26 meses de mato.  
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Fig. 18 – Banzú, oficiais da MGAO: Filipe Vieira da Rocha,  Gago Coutinho, Sacadura Cabral, Filipe Dias de Carvalho. IICT 
– Arquivo Histórico Ultramarino. ACTD – Cart_MGG –ALB4p33.131, ID2936 

 

Durante este período a MGAO estabeleceu uma rede de triangulação, com um desenvolvimento linear de 

800 km, cobrindo uma área com cerca 40000 km2, que ficou apoiada em 83 vértices.  

Dunas
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Vilankulos

Duna de 

Komuine Cabo S. Sebastião

Maxekane

Torre de 

Kêmuê

Marco de 

Maxixe
Ponta e Farol de 
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Marca da 
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Campanha 1909

 

Fig. 19 – Elaborada a partir da folha 35 da série cartograficaica na escala 1:250000, esquema da triangulação relativa à 
campanha de 1909 incluído no relatório da MGAO (IICT – Direção de Desenvolvimento Global, Unidade Biotrop) e fotos 

do álbum 4, ACTD – Cart_MGG, IICT – Arquivo Histórico Ultramarino. ACTD 
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Na ligação Maputo – Libombos, onde os montes eram altos e descobertos, o reconhecimento foi fácil. 

Consistiu em subir aos cumes dominantes, fazer algumas voltas de horizonte com teodolito ou bússola. Nos 

pontos com arvoredo, este cortou-se facilmente. Nas zonas planas e com vegetação densa, dada a 

necessidade de evitar altas marcas de difícil transporte, os trabalhos tornaram-se muito demorados, 

dispendiosos e de tal forma difíceis que Gago Coutinho refere ter recorrido  

a meios análogos àqueles de que se serve a navegação: soltar rumo, viajar à bússola, fazer 
observações astronómicas … reconhecer terra do alto das árvores, sondar, … para encontrar no 
terreno pouco accidentado e coberto de floresta o ponto mais elevado;  … medir ângulos a sextante 
do alto das árvores. Difficuldade de desembaraçar completamente de árvores a maioria das 
estações, e necessidade de abrir ruas de alguns quilómetros de comprimento, e outras intermédias, 
cuja posição era diffícil e demorada de encontrar. 

 

  

Fig. 20 – MGAO: reconhecimento e abertura de caminho na floresta. IICT – Arquivo Histórico Ultramarino. ACTD – 
Cart_MGG –ALB4p15.60, ID2860 e Alb4p14.56, ID2856, respectivamente 

 

Os vértices geodésicos foram materializadas por pilares de alvenaria, em forma de pirâmide quadrangular de 

quatro metros de altura, terminando num pilar de 1,20 metros de altura sobre o qual se colocava o 

teodolito. Nas zonas onde rareava a pedra usaram-se marcos de cantoneira de ferro em forma de tripé com 

pernas de seis a oito metros e uma parte superior de três a cinco metros.  
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Fig. 21 – Marcos da MGAO. Relatório da Missão Geográfica de Moçambique, campanha de 1956. IICT – Direção de 
Desenvolvimento Global, Unidade Biotrop 

 

Na medição dos ângulos foram  usados teodolitos Troughton & Simms e Salmoiraghi, este último mandado 

construir sob especificações de Gago Coutinho, que pretendia um instrumento especialmente adaptado às 

missões em Àfrica «…com condições especiais que não se encontram em catálogo algum pois eram 

modificações dos círculos geodésicos empregados nos Estados Unidos e na Europa, e um meio termo para os 

Universais de Repsold usados em Portugal e na África do Sul». 

                                

Fig. 22 – Teodolito Salmoiraghi: teodolitos geodésicos da maior precisão, com círculo horizontal coberto, escalas em 
platina, eixo vertical de aço, do mais correcto acabamento; fio móvel na ocular. Embalagem em caixas com cestas e 

sacos impermeáveis para o transporte de montanha à cabeça. Relatório da Missão Geodésica da África Oriental. IICT – 
Direção de Desenvolvimento Global, Unidade Biotrop. 

 

Inicialmente, as observações foram feitas apenas para os sinais ou heliótropos. A partir de 1910 usaram-se 

projetores de acetilene que permitiam a observação nocturna. Para se conseguir intervisibilidade entre as 

estações, os hélios e os projetores eram montados sobre troncos de árvores que chegaram a atingir 20 

metros. 

ccoonnssttrruuttoorr  FFiilloottééccnniiccaa  AA..  SSaallmmooiirraagghhii  &&  CC..   

oorriiggeemm  MMiillããoo,,  IIttáálliiaa  

mmooddeelloo  TTeeooddoolliittoo  ggeeooddééssiiccoo  

ddiimmeennssõõeess  AAllttuurraa::  4400  ccmm  

DDiiââmmeettrroo  ddoo  ccíírrccuulloo  hhoorriizzoonnttaall::  2277  ccmm  

DDiiââmmeettrroo  ddoo  ccíírrccuulloo  vveerrttiiccaall::  1177  ccmm  

CCoommpprriimmeennttoo  ddaa  lluunneettaa::  7700  ccmm  

mmaatteerriiaaiiss  BBrroonnzzee,,  aaççoo,,  ffeerrrroo,,  llaattããoo,,  ppllaattiinnaa  ee  vviiddrroo  

finalidade  Triangulação e astronomia  
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Foram estabelecidas duas bases geodésicas, Inhambane (8 Km) e Manhiça (12 Km), distanciadas de 300 

quilómetros. Como já referido, na sua medição foram usados, pela primeira vez, na geodesia portuguesa, 

fios de ínvar, construídos pela Casa Carpentier de Paris. 

   

Fig. 23 –Esquema da base de Inhambane e sua figura de expansão e fotos do seu extremo norte e sul respectivamente. 
IICT – Arquivo Histórico Ultramarino. ACTD – Cart_MGG –ALB4p5.17, ID2815 e Alb4p4.13, ID2811 

 

No extremo de cada base foram realizadas observações astronómicas de latitude e azimute através de 

estrelas e nunca pelo Sol que é único e não permite compensação de erros (Coutinho, 1911) seguindo o 

método de Gago Coutinho, assim designado por ter sido adaptado por este para permitir a observação de 

mais estrelas e consequentemente rentabilizar o período de trabalho. 

Estes trabalhos foram retomados em 1932 pela Missão Geográfica de Moçambique instituída por iniciativa 

do Almirante Gago Coutinho, então presidente da Comissão de Cartografia.  

A MISSÃO GEOGRÁFICA DE MOÇAMBIQUE (1932-1983) 

A Missão Geográfica de Moçambique (MGM) foi criada em 1932 por portaria nº 379, de 13 de Julho. 

Reorganizada pelo decreto-lei nº 24171, de 13 de Julho de 1934, manteve até 1973 data da sua última 

campanha, intensa atividade, realizando sucessivas campanhas anuais de trabalhos de campo em 

Moçambique, com a duração média de seis meses, intercaladas por períodos de trabalhos de gabinete, em 

Lisboa.  

O seu objetivo principal, segundo as instruções que recebera da então Comissão de Cartografia, era o de 

realizar uma triangulação que se desenvolvesse ao longo do paralelo 15º de latitude sul, do Zumbo ao mar, 

em conexão com os trabalhos ingleses no meridiano de 30º leste iniciados em 1897. Com a reorganização 

em 1934, foi dada maior amplitude ao programa de trabalhos, passando-se ao propósito de cobrir 

geodesicamente todo o território. Paralelamente, a Missão deveria realizar um levantamento na escala 
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1:250000 que se estendesse a todo o território, de modo a colocá-lo na designação, então aceite, de “região 

conhecida”. 

Pode dividir-se a atividade da MGM em dois períodos distintos de 20 anos, com características bastante 

diferentes. No primeiro, sob a chefia do engenheiro hidrógrafo, comandante Gustavo Baeta Neves, foi 

triangulado todo o Norte de Moçambique e parte do centro, regiões que, pelo seu acidentado, permitiram 

que os vértices geodésicos, colocados no cimo dos montes fossem intervisíveis, proporcionando um rápido 

avanço dos trabalhos. À medida que se avançou para sul os trabalhos progrediram a um ritmo mais lento. O 

relevo pouco acentuado e a densa vegetação obrigavam à utilização de torres.  

Os meios de transporte próprios eram inexistentes. Normalmente, requisitava-se um camião na Beira, que 

transportava o pessoal, material e bagagens da Missão, até próximo do local onde os trabalhos íam ter 

início. Marcava-se com esse mesmo camião, o local onde devia esperar, pela Missão, seis meses depois. 

Cada brigada andava a pé numa campanha cerca de 3000 km a 4000 km. 

Normalmente, o chefe da Missão, dispunha de um obsoleto rádio-emissor com o que conseguia, utilizando 

código Morse, contactar certos serviços. Nos fins dos anos 50, as diferentes brigadas começaram a ter rádios 

emissores em fonia, que além de comunicações mais fáceis, mantendo os operadores em contacto, permitia 

uma maior agilidade na progressão dos trabalhos. As observações eram transmitidas via rádio, para o chefe 

de brigada que, verificando a sua precisão, decidia da necessidade de alguma estação ser repetida e quais os 

vértices a serem ocupados de seguida, sem tempos mortos de espera para o conhecimento dos resultados. 

    

Fig. 24 – Transportes Da Missão. Álbum da Missão Geográfica de Moçambique. IICT – Direção de Desenvolvimento 
Global, Unidade Biotrop 

 

Em 1952, o engenheiro geógrafo Eurico Sales Grade substitui o comandante Baeta Neves, já bastante doente 

e cansado. Tem início o 2º período de atividades da Missão. O orçamento bastante reforçado permitiu a 

aquisição, nos três anos seguintes, de transportes próprios, de mais torres Bilby e mais instrumentos 
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geodésicos: teodolitos Wild T3, níveis Wild N3, teodolito Wild T4 para observações astronómicas e um 

gravímetro geodésico Worden Master. 

Entre 1932 e 1973, a Missão, com apenas uma média de quatro engenheiros em ação por campanha, 

estabeleceu uma rede geodésica com um desenvolvimento linear de cerca de 9000 Km. A triangulação 

começou pelo norte por terras do Zumbo e Maravia.  

  

Fig. 25 –Trabalhos no Zumbo, 1932 e sinal geodésico Madzansua, 1932 . Álbum da Missão Geográfica de Moçambique. 
IICT – Direção de Desenvolvimento Global, Unidade Biotrop 

 

As operações geodésicas nas campanhas seguintes prosseguiram ao longo do paralelo 15º S atravessando o 

território na sua maior largura leste-oeste, 1200 km, alcançando o mar na Ilha de Goa. 

 

Fig. 26 – Triangulação do paralelo 15° Sul. Documentos da Missão Geográfica de Moçambique. IICT – Direção de 
Desenvolvimento Global, Unidade Biotrop 
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No seu extremo oeste, Zumbo, a triangulação foi ligada à da cadeia do meridiano 30º E, também designado 

por meridiano central de África, que se estende do Cabo ao Cairo e que foi observada naquela região, em 

finais de 1902. 

Esta ligação fez-se pelo lado comum, Pocoroé - Chacueva, às figuras de expansão das bases, Arângua medida 

em 1904 pela Missão Inglesa da Rodésia do Norte e Miruro medida pela Missão Geográfica de Moçambique 

em 1933. A diferença dos valores obtidos pelas duas Missões de 12 cm o que corresponde a uma precisão 

superior a 1/400000.  

 

Fig. 27 – Ligação das triangulações do paralelo 15° Sul (portuguesa) e meridiano 30° Este (inglesa). Relatório da Missão 
Geográfica de Moçambique, campanha de 1932. IICT – Direção de Desenvolvimento Global, Unidade Biotrop 

 

A Missão procurou utilizar, tanto quanto possível, para vértices da triangulação, os pontos que figuravam na 

Carta da Comissão de Cartografia, reconhecidos e alguns mesmo assinalados pela Missão que, em 1900, 

procedeu à delimitação da fronteira com a Rodésia do Norte. Novos troços de triangulação foram sendo 

estabelecidos ao longo dos meridianos e paralelos de ordem ímpar, ligados uns aos outros, de 2º em 2º. As 

exceções existentes foram motivadas pela natureza do terreno. 

No norte, a triangulação foi-se desenvolvendo normalmente em quadriláteros e outras figuras simples com 

lados de comprimento médio entre 30 e 40 km não sendo raras as diagonais de 50 ou 60 km. Progredindo 

para sul, entrou-se nas regiões planas de Sofala e do sul do Save pelo que, os lados, diminuíram para 

comprimentos entre 15 a 20 km. 
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Fig. 28 – Triangulação por campanhas. Figura obtida com base no esquema da triangulação de Moçambique e 
respectivas cadernetas de campo, campanhas 1932 a 1973.  IICT – Direção de Desenvolvimento Global, Unidade Biotrop 

 

No sul do Save, região plana e fortemente arborizada, no sentido de propiciar apoio mais cerrado à 

cartografia, foram lançadas entre os troços da triangulação aí existentes, poligonais telurométricas, que 

totalizaram 2200 km, apoiadas em 92 vértices novos. Nestas poligonais, as distâncias foram medidas com o  

telurómetro MRA2, adquirido em 1959. 

Para controlo dos comprimentos transmitidos pela triangulação a rede de Moçambique tem 16 bases, duas 

medidas pela MGAO (Inhambane e Manhiça) e 14 pela MGM. As bases foram medidas a fios de ínvar, exceto 

a de Zimuala que foi medida a telurómetro. A extensão dos troços da rede compreendidos entre duas bases 

próximas é variável, podendo tomar-se para seu valor médio 250 km. Procurou-se localizar as bases dentro 

ou perto das figuras de cruzamento dos troços da triangulação. Todas as bases são retilíneas, à exceção da 
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Base Mueda, no planalto de Macondes, onde, pela natureza do terreno, foi implantada uma base quebrada 

de dois ramos. As bases têm um rigor dentro do preconizado para triangulações de primeira ordem. Nas 

últimas quatro bases medidas, três no sul do Save e uma na Zambézia, atingiram-se precisões da ordem de 

1/5000000. 

         

Fig. 29 – Bases Geodésicas de Moçambique: seus comprimentos e precisão. Documentação da Missão Geográfica de 
Moçambique. IICT – Direção de Desenvolvimento Global, Unidade Biotrop 

 

Correspondente a cada base geodésica foi observada uma estação astronómica. Os vértices escolhidos para 

estacionamento foram, por norma, ou um dos extremos da base ou um dos pontos da sua figura de 

expansão. Conseguiu-se uma exatidão de medidas compatível com alta precisão, porquanto, muito embora 

se trate de astronomia de campo, o rigor não difere do obtido em observatórios permanentes. A Missão 

começou por utilizar nas observações astronómicas um Universal de Heyde e um Instrumento de Passagens 

Bamberg dotado de micrómetro impessoal, substituídos mais tarde por um teodolito Wild T4, um 

cronómetro sideral Nardin, um cronógrafo de registo a duas penas a seco sobre fita de papel encerado e um 

aparelho receptor de TSF. 
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Fig. 30 –Cronómetro sideral Nardin, cronógrafo e receptor TSF . IICT – Direção de Desenvolvimento Global, Unidade 
Biotrop 

 

Os primeiros cálculos de coordenadas foram realizados pela MGM, para aplicação imediata na cartografia, e, 

mais tarde, pelo Centro de Geografia do Ultramar, criado em 1955. As coordenadas referem-se ao Datum 

Tete e estão projetadas sobre o elipsóide de Clarke 1866. 

Os trabalhos de cartografia para o levantamento da carta geral foram iniciados em 1933, segunda 

campanha, por terras da Marávia. Para o levantamento cartográfico, a MGM recebeu a colaboração dos 

Serviços Geográficos e Cadastrais de Moçambique e da Companhia de Moçambique. A partir de 1939 e até 

1943, recebeu também a colaboração da Missão Hidrográfica de Moçambique. A cartografia foi executada 

diretamente no campo por processos clássicos. Os cartógrafos dispunham de aparelhos Watts (alidade e 

prancheta), teodolitos Zeiss e pequenos telémetros Barr & Stroud. A produção cartográfica por campanha 

era, em média, de cerca de 70000 Km2 de área levantada. Em toda a faixa costeira, no curso de certos rios e 

nas regiões planas do sul do Save foi possível usar fotografia aérea. 

Publicaram-se 61 folhas retangulares de 1° de latitude por 1°,5 de longitude, desenhadas em projeção 

policónica. O desenho das folhas foi feito em Lourenço Marques, na Repartição de Agrimensura. A gravura, a 

fotolitografia e a impressão foram executadas no Instituto Geográfico e Cadastral. Simultaneamente, por 

redução, foi publicada a carta geral na escala de 1:500000, num total de 23 folhas. A Missão fez publicar, 

também, alguns mapas murais, na escala de 1:2000000, nomeadamente, o hipsométrico e o da divisão 

administrativa. 

O nivelamento geométrico de alta precisão teve início em 1956 quando a Missão foi solicitada para proceder 

ao reconhecimento e observação de uma linha de nivelamento para apoio aos trabalhos de construção da 

barragem de Cahora Bassa. Esta deveria partir do marégrafo da Beira, aproximar-se do rio Zambeze e 

acompanhá-lo pelas picadas e estradas da margem direita até à fronteira do Zumbo (cerca de 1200 km). 

Desta linha principal foram efetuadas quatro derivações de modo a cotar pontos situados na margem direita 

do rio. A pedido do governo do Malawi, por via diplomática, a MGM prolongou a sua rede de nivelamento 
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de alta precisão até à fronteira cotando dois pontos, Zobué e Vila Nova da Fronteira, de modo a servirem de 

Datum aos trabalhos em curso naquele país. O reconhecimento e sinalização foram efetuados ainda em 

1956 e a medição ficou concluída em 1958. O comprimento total da linha, incluindo as derivações, foi de 

1126 km e o número de marcos construídos 537. Até à última campanha da MGM, o nivelamento 

geométrico de alta precisão envolveu mais de 6000 marcas em linhas cujos comprimentos somaram cerca 

de 5600 km. A sua execução obedeceu, desde o início, a cuidados que garantiam a alta precisão, não só pela 

aparelhagem utilizada como pelos preceitos que orientavam a medição. 

 

Fig. 31 – Nivelamento do curso do rio Zambeze, a caminho do estrangulamento de Cahora Bassa. Relatório da Missão 
Geográfica de Moçambique, campanhas de 1957-1958, pág.22a. IICT – Direção de Desenvolvimento Global, Unidade 

Biotrop 

 

As primeiras determinações da gravidade de que há conhecimento, em terras da África meridional, 

remontam ao ano de 1818 e foram efetuadas por observadores do Royal Observatory de Cape Town. 

Todavia, as primeiras determinações de relevo datam de 1910. Foram realizadas pelo geofísico Lehfeldt, em 

Johannesburg, Vereening, Cape Town e Maputo, por intermédio de três pêndulos Sterneck do governo 

austro-húngaro. Em 1950, o geofísico N. Harding do Woods Hole Oceanographic Institute dos Estados Unidos 

observou algumas estações na África Austral em ligação à rede do mundo, uma delas no aeroporto de 

Maputo e outra em Komatipoort, pequena povoação sul-africana nas proximidades da fronteira com 

Moçambique. Em 1957, o geólogo P.J. Smith, de Pretória, estabeleceu algumas estações entre a fronteira e 

Maputo, uma das quais no aeroporto, no mesmo local anteriormente escolhido por N. Harding, e outra em 

Ressano Garcia junto ao edifício da alfândega. Estas estações foram, mais tarde, ocupadas pela Missão.  

A MGM iniciou os seus trabalhos de gravimetria, em 1959. Nessa altura, esteve em Maputo o gravimetista 

Ned Ostenso do University of Wisconsin Antartic Research Center a pedido do presidente da Secção 

Portuguesa das Uniões Internacionais Astronómica e Geodésica e Geofísica, para determinação de um ponto 

gravimétrico, ligado à rede mundial, que servisse de datum às medidas a realizar em Moçambique. Este 
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técnico fez as suas observações no aeroporto, na estação já observada por Harding e Smith, mas, por 

desconhecimento dessas medidas, não foi possível fazer comparações. Colocados perante certos 

condicionamentos, em vez de estabelecer, como é usual, uma cadeia primária de pontos em malha larga, 

espalhados uniformemente, a MGM optou por uma linha a todo o comprimento do território, de pontos 

separados por pequenas distâncias de onde irradiam outras linhas secundárias que formam circuitos, de 

modo a cobrir toda a região. Essa linha principal desenvolve-se a partir do ponto tomado como datum, na 

fronteira com a África do Sul, vem depois a Maputo e segue ao longo da estrada, eixo rodoviário da 

província, na Direção da Beira. Foram observadas 1307 estações gravimétricas, em determinações relativas. 

Cerca de 1000, em marcas cotadas por nivelamento geométrico e as restantes complementadas com 

nivelamento barométrico. 

 

Fig. 32 – Rede gravimétrica de Moçambique. Relatório da Missão Geográfica de Moçambique, campanha de 1971. IICT 
– Direção de Desenvolvimento Global, Unidade Biotrop 

 

Foram feitas determinações magnéticas em 52 estações, uniformemente distribuídas pelo território, com 

determinação dos valores da declinação, inclinação e componentes do campo geomagnético. Havia a 

intenção da cobertura total do território, como contribuição da MGM para o estudo das grandezas 

magnéticas e suas variações periódicas, de solicitação internacional, mas, os trabalhos foram suspensos por 

terem passado às atribuições do Serviço Meteorológico de Moçambique. A Missão utilizou nestas 

determinações um equipamento Brunner composto de uma agulha inclinómetro e de um teodolito 
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declinómetro a barras magnéticas, previamente comparados no Observatório Geofísico da Universidade de 

Coimbra. 

Além destes trabalhos fundamentais, outros foram entregues à MGM, dos quais se salientam, pela sua 

relevância, as delimitações e demarcações de fronteiras, em particular com a Niassalândia, Rodésia, África 

do Sul e Suazilândia. Com a Niassalândia, os trabalhos consistiram na demarcação da linha de fronteira numa 

extensão de 600 km, compreendendo a Macanga, a Angónia, o Zobué, a Mutarara e os lagos Chirua, Chiuta e 

Niassa, com a implantação de 117 marcos e determinação das suas posições geográficas, bem como o 

levantamento cartográfico, na escala de 1:100000, de toda a área envolvida. O trabalho foi executado em 

colaboração com uma delegação do Reino Unido, segundo o Acordo de 18 de Novembro de 1954 celebrado 

entre os dois governos. O estabelecimento do citado acordo foi resultante de demoradas reuniões no 

Ministério dos Negócios Estrangeiros, em Lisboa, de uma Comissão Mista anglo-lusa, presididas pelo 

Secretário de Estado do Ultramar de Portugal e pelo Embaixador do Reino Unido em Lisboa. 

          

Fig. 33 – Esquema das folhas 1/100000 com o traçado da raia de toda área revista, fragmento da folha 3 na escala 
1/100000 e localização do marco 13  in  “Fronteira Moçambique - Niassalândia”, MGM, Junta  Missões Geográficas e de  

Investigações do Ultramar, Minisrério do Ultramar.  IICT – CDI-18677 

 

Com a Rodésia foi redefinida a linha de fronteira, implantados seis novos marcos entre os já existentes, com 

determinação rigorosa das suas posições. O trabalho foi realizado, em conjunto com uma delegação do 

Governo da Rodésia, com assinatura da Acta Protocolar, em Vila Pery, a 27 de Setembro de 1972. Foram 

ainda efetuados inspeções às fronteiras da África do Sul e da Suazilândia, nas regiões do parque Krugger e 

da Namaacha, com a finalidade de esclarecer as autoridades administrativas e locais sobre o traçado real 
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das linhas de fronteira e dar, assim, solução a querelas de certa gravidade existentes em vários pontos entre 

as populações de um e outro lado. 

Em 1974, a MGM já não parte para Moçambique. Até 1983, ocupou-se de trabalhos de gabinete, 

nomeadamente com os cálculos de gravimetria e nivelamento geométrico. No âmbito do convénio de 

cooperação com o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, a MGM procedeu, regularmente, a observações 

angulares e de nivelamento de precisão em pontos determinados de barragens, para ulteriores cálculos de 

estabilidade. 

PROTOCOLO LUSO-MOÇAMBICANO PARA A REVISÃO E AJUSTAMENTO DA REDE GEODÉSICA DE 
MOÇAMBIQUE 

Em sequência dos trabalhos realizados pela MGM foi estabelecido em 1991, um Protocolo de Cooperação 

entre Portugal e Moçambique, com vista ao aproveitamento das respectivas capacidades para a Revisão e 

Ajustamento da Rede Geodésica de Moçambique. 

As acções de cooperação a empreender, sem prejuízo de outras que venham a ser definidas envolvem: 

a) Acções técnico - científicas: realização da revisão e ajustamento  da  rede geodésica  de Moçambique,  

incluíndo  a  reconstrução de marcos, a observação de novas cadeias  da rede ou a eventual reobservação  

das  já   existentes, com a utilização de aparelhagem tradicional  e o emprego de G.P.S. e o respectivo cálculo 

científico; 

b) Acções de informação: cedência de documentação relativa aos elementos de base destinados à rede 

geodésica de Moçambique, existentes no IICT e noutras instituições portuguesas; 

c) Acções de formação e especialização: atualização de conhecimentos de pessoal investigador, técnico  ou 

auxiliar  moçambicano  designadamente através  do  apoio  na  montagem de infraestruturas,  preparação 

do respectivo pessoal e de realização de estágios no IICT e na DINAGECA ou noutros Organismos que sejam 

julgados de interesse para os fim em vista.  

REOBSERVAÇÃO COM GPS DA CADEIA DE TRIANGULAÇÃO ENTRE AS BASES DO BUZI E ZIMUALA PARA 
CONCLUSÃO DO AJUSTAMENTO DA REDE 

O desenvolvimento dos sistemas de posicionamento e navegação por satélite abriu uma nova área de 

investigação à qual o IICT aderiu desde logo (1988) com vista, entre outros, à sua utilização no reforço e 

aperfeiçoamento das estruturas geodésicas, estabelecidas pelas antigas missões, que facilmente convertíveis 

nos novos sistemas de coordenadas permitem conciliar a informação geo-referenciada existente com a que 

se venha a obter, o que é fundamental para qualquer projeto de planeamento e desenvolvimento. 
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A informatização e ajustamento da rede geodésica clássica de Moçambique revelou a necessidade de se 

reobservar a cadeia Buzi-Zimuala que apresentava vértices com precisão inferior à pretendida.  Com o 

desenvolvimento das técnicas de observação por satélite e dos métodos para o seu processamento, o GPS, 

dada a sua versatilidade e facilidade de utilização, tornou-se universal em todos os domínios que requeiram 

georeferenciação.   

No âmbito do protocolo luso-moçambicano, os trabalhos de campo para a revisão deste troço decorreram 

de 21 de Outubro a 10 de Novembro de 2000. Foram intervenientes, o Instituto de Investigação Científica 

Tropical, a Secção de Geodesia da Direção Nacional de Geografia e Cadastro (DINAGECA) de Moçambique e 

o então  Instituto para a Cooperação Portuguesa como entidade financiadora.  

Esta cadeia situa-se entre os paralelos 19°40’ e 21°30’ de latitude Sul e meridianos 34°10’ e 35°10’ de 

longitude ESTE de GR abrangendo uma área de 100 X 200 Km2.  

 

Fig. 34 – Localização da cadeia Buzi-Zimuala na Rede Geodésica de Moçambique 

 

Estava apoiada em 45 vértices observados pela MGM em campanhas diferentes nas décadas de quarenta e 

sessenta. De acordo com o reconhecimento realizado pela DINAGECA, nove destes vértices desapareceram, 

não se tendo encontrado vestígios da sua localização exacta, e três foram construídos num local 

aproximado. Assim a cadeia agora observada com GPS não corresponde excatamente à observada pela 

MGM. Os restantes marcos apresentaram bom estado de conservação.  
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Fig. 35 – Vértices Marrupenhe e Zimuala com antena GPS em estação 

 
Tendo em conta os recursos financeiros, humanos e logísticos, assim como as características do local a 

observar, considerou-se para a campanha um período de 21 dias dos quais 13 para as observações.  

A vasta extensão a observar e a distância a percorrer entre estações, obrigaram a vários acampamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 36  – Acampamento Nova Sofala 
 

Dispôs-se de seis recetores GPS e formaram-se quatros equipas de acordo com as viaturas disponíveis, três 

Nissan Patrol e um Land Rover. Cada equipa ficou constituída por dois técnicos e duas dispunham ainda de 

motorista num total de dez elementos, dois do IICT e oito da Dinageca.  

 

 

Fig. 37 – Acesso aos pontos 
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As populações sempre afáveis, a curiosidade das crianças, a simpatia dos mais idosos recordando o tempo 

em que tinham colaborado com a MGM na construção dos marcos e as bonitas paisagens suavizaram a 

dureza dos muitos quilómetros por penosas picadas, o isolamento e as deficientes condições logísticas. 

Corrigidas as estações em causa foi possível concluir o ajustamento da rede de 1ª ordem.  

RECONVERSÃO DA REDE CLÁSSICA PARA O SISTEMA DE REFERÊNCIA DO GPS 

 A conversão dos dados, que apoiam a cartografia existente, nos referenciais atualmente em uso, depende 

essencialmente da reobservação de alguns vértices das redes então estabelecidas, recorrendo à tecnologia 

de satélites, o que perante os valores patrimoniais em causa, representa um reduzido dispêndio financeiro e 

de tempo. 

Moçambique dispõe de uma rede GPS, constituída por 245 estações, observada por duas equipas diferentes, 

em conjunto com a DINAGECA, o 19 Special Team Royal Engineers e a Joint Venture Norway Mapping of 

Mozambique.  

A rede GPS, Moznet, foi observada em 1995 e 1996 e é constituída por uma rede fundamental com oito 

estações absolutas e 237 estações relativas.  

A DINAGECA disponibilizou as coordenadas dos vértices da rede Moznet. Dos 245 vértices que constituem a 

rede GPS, apenas 30 são estações da rede estabelecida pela MGM. 

O ajustamento conjunto das observações da MGM (3731 direcções azimutais, 163 ângulos azimutais, 16 

bases  e azimutes e 90 lados de poligonais) e as coordenadas GPS destes 30 pontos resultou num aumento 

de precisão e passou a dispôr-se das coordenadas GPS de todos os vértices da rede clássica permitindo a sua 

aplicação directa nos mais diversos trabalhos de planeamento e desenvolvimento. 

Face aos resultados deste ensaio ficou prevista, no âmbito do protocolo de cooperação Luso-Moçambicano, 

a reobservação com GPS de pontos da rede clássica, distribuídos por todo o território e ligados entre si, de 

forma a tornar mais consistente esta reconversão e a permitir a integração das várias redes de Moçambique 

(hidrografia, serviços cadastrais,…) num mesmo sistema. 

Constrangimentos vários, entre os quais, a falta de recursos financeiros e a reestruturação das 3 entidades 

envolvidas no protocolo, conduziram ao adiamento sucessivo desta e de outras ações, que envolvem 

trabalhos de campo. 

Tem-se dado continuidade à organização da informação geodésica existente, em particular a referente às 

redes de nivelamento geométrico e gravimetria. 
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FRONTEIRAS DE MOÇAMBIQUE 

No âmbito do projeto FCT/HC0075 iniciou-se o estudo das fronteiras de Moçambique. Este estudo está a ser 

desenvolvido por uma equipa pluridisciplinar envolvendo investigadores das áreas das ciências humanas e 

geográficas para assegurar a análise de todas as variáveis envolvidas.  

Pretende-se com este estudo apoiar Moçambique na concretização da directiva da União Africana 

relativamente à revisão das suas fronteiras, dado que a documentação existente, permite validar hoje a 

localização da linha de fronteira nos casos onde a mesma, por motivos de ordem natural ou outra, 

desapareceu ou foi deslocada. 

 Reconstruir o percurso da fronteira desde que se sentiu a necessidade da sua delimitação, até aos dias de 

hoje, nas suas vertentes histórico-diplomática, social, humana, técnico-científica, contribuindo, assim, para a 

história da construção deste país. 

Está concluído o estudo da fronteira de Maputo e Suazilândia e, em curso, o da fronteira do Transval.  

  

Comissários: Portugal: cap. ten. Joaquim Nunes da Silva , 1º ten. hidrógrafo A. Eduardo Neuparth 
Inglaterra : Walter Bosman 

 
Fig. 38  –Tipo de informação compilada e cruzada entre si relativamente à fronteira de Maputo e a incluir numa futura 

base de Dados. IICT 
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NOTA FINAL 

O crescente desenvolvimento de Moçambique tem-se traduzido em inúmeras solicitações de informação 

geográfica quer por parte de autoridades Moçambicanas quer por empresas que ali trabalham. 

Recentemente uma delegação da Cenacarta visitou o IICT reafirmando a sua vontade e urgência em 

continuar as ações previstas no protocolo e outras que se venham a definir até que Moçambique possua 

uma estrutura geodésica fiável, e duradoura que possa servir de base aos mais diversos trabalhos de 

investigação e desenvolvimento. 

Também o Instituto do Mar e Fronteiras de Moçambique manifestou interesse numa colaboração mais 

estreita relativamente ao estudo das suas fronteiras.  
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