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O estabelecimento da rede gravimétrica fundamental com o gravímetro absoluto A-10/032 na América do 
Sul está sendo conduzido pela coordenação da EPUSP / LTG (Escola Politécnica da USP / Laboratório de 
Topografia e Geodesia) e o CENEGEO (Centro de Estudos de Geodesia), com o auxílio do IGC (Instituto 
Geográfico e Cartográfico do Estado de São Paulo) e incontáveis instituições em diferentes países. No Brasil, 
medidas foram realizadas no estado de São Paulo e ao longo de um perfil entre Manaus (Amazonas) à 
Santana do Livramento (Rio Grande do Sul). Fora do Brasil, foram estabelecidas redes de referência na 
Argentina, Venezuela e Equador. No futuro, espera-se estender os esforços com novas estações no Brasil e 
uma rede na Colômbia, Costa Rica e no Paraguai. O gravímetro absoluto A-10/032 é fabricado pela Micro-g 
LaCoste, e pertence ao IGC; é destinado a medidas absolutas de aceleração de gravidade. O instrumento tem 
uma precisão nominal de ± 10 μGal. Os resultados são usualmente acima do valor nominal devido às 
condições de ruído na estação e outros fatores. Seu princípio de funcionamento é através da queda livre de 
um prisma, inserido em uma câmara com vácuo. A interferometria a laser permite a determinação do tempo 
de queda com alta precisão. Um oscilador atômico de rubídio é parte do equipamento. Em diferentes países 
existe medidas com Jilag-3, Jilag-4 e BGI A-10, além da repetição com o A-10/032. Uma comparação 
importante das medidas foi realizada e é mostrada na apresentação. 
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The establishment of the fundamental gravity network with A-10/032 absolute gravimeter  in South America 
is being conducted under the coordination of the EPUSP / LTG (Escola Politécnica da USP / Laboratório de 
Topografia e Geodesia) and CENEGEO (Centro de Estudos de Geodesia), with the support of the IGC (Instituto 
Geográfico e Cartográfico do Estado de São Paulo) and countless institutions in different countries. In Brazil, 
measurements were taken in the State of São Paulo and along a profile extended from Manaus (Amazonas) 
to Sant'Ana do Livramento (Rio Grande do Sul). Out of Brazil, measurements  were taken in Argentina, 
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Venezuela and Ecuador. In the future, it is intended to extend the efforts with new stations in Brazil and a 
network in Colombia, Costa Rica and Paraguay. The A-10/032 absolute gravimeter is manufactured by the 
Micro-g LaCoste, purchased by IGC and is intended for absolute measurements of gravity acceleration. The 
instrument has a nominal accuracy of ± 10 μGal. The results are usually above the nominal value due to the 
noise conditions in the station and other factors. It works through the free fall of a prism, inserted in a vacuum 
chamber. Laser interferometry allows the determination of the time of the fall with high accuracy. A rubidium 
atomic oscillator is part of the equipment. In different countries there are measurements with Jilag-3, Jilag-
4 and BGI A-10, out of repeated measurements with A-10/032. A profitable comparison has been undertaken 
and is shown in this presentation 
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