
Osmarcosatuais eoquehaverá

Onde tudo
começa
É o marco zero. Cubatão tem dois e ganhará outro

OMarcoDistritaldeSantosficanaPraçaMauá,
noCentro(foto).Foiumdosprimeirosasercriado
parafinsdecadastroimobiliárionoEstadodeSão
Paulo,em12defevereirode1940.EmSãoVicente,
umdosmaischarmososmonumentospara
essefim,aestruturaficanumailhotadepedras
defronteàBiquinhadeAnchieta.

Em1921,o jornalistaAmérico
Netto,umdosmembrosda
AssociaçãoPaulistadeBoas
Estradas,propôsademarcação
deummarcozeroparaSão
Paulo. Somenteem1932a ideia
foi aprovadapeloentãoprefeito
dacidade,AntônioCarlos
Assumpção.Dois anosmais
tarde, omarco foi instalado,
tornando-seoprimeirodo
gêneronaAméricadoSul.
Nominiobelisco, emconcreto
recobertodemármore,
representam-seseis lugares:
Santos,Paraná,RiodeJaneiro,
MinasGerais,MatoGrosso
eGoiás, cadaumsimbolizado
comumagravura.

Faz80anos

Av. Ma
rtins F

ontes

Av. Mar
tins Fon

tes

Av. Mart
ins Fonte

s

Rua
Rio

de
Janeiro

Rua
Rio

de
Janeiro

Rua
D
om

Pedro
II

Rua
D
om

Pedro
II

Rua
Sete

de
Setem

bro

Av.N
ossa

Senhora
da

Lapa

Av. Nossa Senhora da Lapa

Av. Nossa Senhora da Lapa

Av. D
r. Ferando

Costa

Rua Pia
uí

Rua São Luís

Rua Para
ná

Até 1998 o marco zero
de Cubatão era no Cruzeiro
Quinhentista, próximo
a Refinaria Presidente

Bernardes

Hoje o marco zero
se encontra na Praça
dos Emancipadores,
no Paço municipal

De acordo com o novo
Sistema de Referência
Geocêntrico para as

Américas, o marco zero
terá seus dias contados,

pois o marco será
baseado a partir do

centro da Terra sofrendo
uma possível alteração

de localização
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Cubatão está distante deSantos
17ou18,5quilômetros?EdaCa-
pital, são 57,7 ou 56,5 quilôme-
tros?Adúvidaéfrutodaexistên-
cia de dois pontos geográficos
(também chamados de marco
zero)noMunicípio.Ofato,dife-
rentedodamaioriadascidades,
se dá por questões históricas e
acontecimentos pitorescos. E,
nopróximoano,umnovocentro
poderá confundir aindamais os
estudiososdomapalocal.
Usado para definir o centro

geográfico de ummunicípio, o
marco zero é o ponto de onde
sãofeitas todasasmediçõesem
relação às demais cidades e se
define o início da numeração
dasviaspúblicas.
Segundo o professor e

geógrafo Cesar Cunha Ferreira,
são as coordenadas gravadas ali
quedefinemaelaboraçãodema-
pas topográficos, usados na de-
marcaçãodelotesdeterrenosou
traçadoderuas,porexemplo.
No caso deCubatão, até 1998

essa referência era próxima à
RefinariaPresidenteBernardes

(Petrobras), no ponto onde fica
oCruzeiroQuinhentista.
Mas,naqueleperíodo,oEsta-

do refez abase cartográfica das
cidades paulistas e transferiu o
centrodeCubatãoparadefron-
te ao Paço Municipal (Praça
dosEmancipadores).
O jornalista Carlos Pimentel

Mendes, editor do portal Novo
Milênio, explica que o marco
anteriortemvalorhistórico.Ele
éaindausadonaanálisedema-
pas antigos, produzidos antes
dainstalaçãodoatual.

PERDIDO
No passado, contudo, a peça
ficou quatro anos desapare-
cida. Em dezembro de 1982,
ATribuna acompanhou a ca-
ça ao entãomarco zero.
Oobjeto foi localizadoemum

depósito e teria ido parar lá por
ocasiãodaremontagemdoCru-
zeiro Quinhentista – que mu-
doude lugar emdecorrência de
umadepressãonosolo,emfren-
teaoMorrodaBoaVista.
Segundoantigosmoradores,

omarcohistórico ficavaacerca
de dois metros de distância do

monumento erguido, em alu-
são ao centenário da Indepen-
dência (1922), pelo entãogover-
nadorWashingtonLuizdeSou-
za (1869-1957). Mas, em 1979,
aosedesmontaraquela estrutu-
ra,oobjetodesapareceu.
Apósoachado,oantigomarco

voltou ao local de origem, onde
permanece até hoje. Porém, na
ocasião,aexatalocalizaçãodape-
çademetaleramotivodepolêmi-
ca: acreditava-se que seria nas
proximidades da IgrejaMatriz –
trechodaCidadequesedeuocres-
cimentodaCubatãomoderna.
Opequenoobeliscomarcaas

coordenadasgeodésicasdapo-
sição 23º53’60” (lê-se 23
graus, 53 minutos e 60 segun-
dos) de latitude sul, 46º35'26"
longitude oeste e altitude 2,72
metros, conforme o ponto de
referência para representação
gráfica de paralelos e meridia-
nos(chamadodatum).

MUDANÇA
Oatualmarcocubatense,perto
da Prefeitura, está com os dias
contados. Em janeiro de 2015,
oBrasil adotaráopadrão inter-

nacional Sistema de Referên-
ciaGeocêntrico para asAméri-
cas 2000 (Sirgas 2000), que é
semelhante ao usado pelo Glo-
bal Positioning System (GPS,
ou sistema de posicionamento
global,emlivretradução).
O novo método deverá alte-

rar a forma de uso dos marcos
atuais. Ferreira explica que a
diferença está no referencial a
ser utilizado: o futuro método
será geoide – baseado a partir
docentrodaTerra.
Oatual(SouthAmericanDa-

tum, sistema geodésico regio-
nal estabelecido em 1969 para
aAmérica doSul) temorienta-
ção de que o ponto de origem é
nasuperfícieterrestre.

EmSantos

Asmediçõesapartirdomarcozerousama
localizaçãoespacial registradada latitudee
longitudeemrelaçãoàmarcahoráriadeGreenwich
–meridianoestabelecidoem1851pelomatemático
eastrônomoGeorgeBiddellAiry(1801-1892)e
quedivideogloboemocidenteeoriente.

O marco zero atual
de Cubatão foi

estabelecido no final
da década de 1990,

na Praça dos
Emancipadores,
diante do Paço

Municipal. Porém, ele
está com os dias

contados: dará lugar
a novo padrão global

Comosemede

WALTERMELLO

Esta é a peça do marco
inicial, instalado em 1922 por

ocasião do centenário da
Independência do Brasil. Fica

perto do Cruzeiro Quinhentista
e já esteve desaparecido: foi

encontrado num depósito
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