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Uma vasta gama de fenômenos, como a atração luni-solar, as oscilações sísmicas, o movimento de nutação, as 
mudanças na rotação da Terra, os movimentos de placas tectônicas, sísmicos e processos vulcânicos precisam ser 
estudados. Eles estão relacionados com a redistribuição de massa na crosta e/ou mudanças na forma da Terra. Além 
disso, o equilíbrio elástico gravitacional da Terra é afetado, resultando em um processo lento e de pequenas mudanças 
de gravidade ao longo do tempo. A ordem da amplitude é 10-8 a 10-9 g (entre 10µGal e 1µGal), onde g é a aceleração de 
gravidade (média de 9,8 m s-2 para a Terra). Ao nível de precisão melhor do que poucas partes por milhão, a gravidade é 
sensível às anomalias causadas pela variação da densidade do subsolo. Elas representam mudanças devido às causas 
naturais ou às atividades humanas. Por exemplo, aquelas oriundas da variação de armazenamento de água, minério, 
depósitos de petróleo e de gás, umidade do solo, mudanças nas escavações feitas pelo homem, fluxo de massa dos 
vulcões ativos, entre outros. Baseado nessas questões o objetivo desse trabalho é apresentar a implantação de uma rede 
gravimétrica absoluta e os primeiros resultados do modelo de maré no Estado de São Paulo. Esses estudos fazem parte 
de um trabalho, iniciado em 2008, que trata também das questões altimétricas e do modelo geoidal. O estado contava 
até 2013 com 4 estações gravimétricas absolutas (Valinhos, São Paulo, Cananeia e Ubatuba) implantadas pelo 
Observatório Nacional em 2007. O Instituto Geográfico e Cartográfico e o Laboratório de Topografia e 
Geodesia/EPUSP, por meio de um convênio entre as partes, está implantando uma rede de medidas absolutas com 15 
novas estações no Estado e a reocupação de 3 estações: Cananeia, São Paulo e Ubatuba. As mesmas serão implantadas 
em lugares estratégicos como em localidades que possuam estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo 
(RBMC). Deste modo, o usuário terá a disposição ao menos uma estação em um raio de 100 km. As medidas estão 
sendo conduzidas utilizando um gravímetro absoluto modelo A-10 da Microg LaCoste. Este permite determinar o valor 
da aceleração de gravidade com precisão de 10 µgal e seu princípio de funcionamento é por queda livre. A sua 
eficiência e a sua precisão são superiores em relação aos gravímetros relativos existentes. Ao término do 
estabelecimento das estações será possível obter uma maior eficiência e precisão nos levantamentos gravimétricos 
relativos tradicionais, como também no estudo da maré terrestre e da geodinâmica. Outro trabalho em desenvolvimento 
no Estado de São Paulo é um estudo da maré terrestre com dois gravímetros geodinâmicos modelo gPhone, da Microg 
LaCoste. Em 2012 eles foram instalados em duas salas apropriadas do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências 
Atmosféricas da USP, localizadas em São Paulo e em Valinhos, os quais permaneceram por 11 meses sob um pilar 
estável e isolado da estrutura do prédio. Atualmente, os dois gPhones estão instalados na Universidade Estadual Paulista 
Júlio de Mesquita Filho (UNESP), em Presidente Prudente, e na base de pesquisa Dr. João de Paiva Carvalho, Instituto 
Oceanográfico da Universidade de São Paulo (IO-USP), em Cananeia. O software Gmonitor é utilizado para monitorar 
e armazenar os dados coletados. As primeiras análises permitiram obter um modelo preliminar de maré terrestre para o 
Estado através da determinação das componentes diurna e semi-diurna da maré. Para este propósito, os softwares Tsoft 
e ETERNA foram utilizados para o pré-processamento e análise, respectivamente. Vale salientar, a atenção dada à 
deriva e ao comportamento dos níveis do instrumento, além da influência da pressão atmosférica durante o período de 
coleta. 


