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Resumo: Este trabalho descreve a construção de um magnetôme-
tro de precessão nuclear de prótons (PPM), para operações no terri-
tório brasileiro, que possui uma das menores intensidades de campo 
geomagnético do planeta, o que dificulta sua medição quando são 
utilizados equipamentos importados e não adaptados. Este protótipo 
foi desenvolvido tendo como referência um magnetômetro comercial 
construído no início da década de 1970. Foram feitas atualizações 
na eletrônica com o objetivo de dispor de um equipamento confiá-
vel de baixa manutenção, custo reduzido e que pudesse operar em 
campos magnéticos de baixa intensidade (a partir de 19.000 nT), 
com resolução de 1 nT.
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campo geomagnéticos, frequência de Larmor, líquido hidrogenado.

AbstRAct: This paper describes the construction of a nuclear pro-
ton precession magnetometer (PPM) for operation on the brazilian 
territory, that has one of the lowest geomagnetic intensities of the 
Earth, what can cause some operation problems when using non 
adapted commercial instruments. The prototype is based on a com-
mercial unit designed at the beginning of the 1970s. Many improve-
ments were made on the electronics, with the purpose of having a 
reliable equipment of easy maintenance that works in low intensity 
fields (from 19,000 nT), with 1 nT resolution. 
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1. Introdução

O PPM – Proton Precession Magnetometer é um dos 
instrumentos mais utilizados em atividades geomagnéticas 
científicas, comerciais e militares [1,2]. É um instrumento 
absoluto cuja operação é baseada no princípio de ressonância 
magnética nuclear de Bloch [3], pela livre precessão dos pró-
tons de um líquido hidrogenado de baixa viscosidade. 

 Um próton submetido a um campo magnético externo B
 , so-

fre um torque devido ao seu próprio momento magnético µ . Por 
ter também momento angular L



, este torque causa no próton um 
movimento de precessão chamado de “precessão de Larmor”, 
cuja velocidade angular é dependente apenas da amplitude do 
campo magnético externo:

0 .p Bω γ=


    
 (1) 

      
onde ω0 é a velocidade angular de precessão, pγ = μ/L é a 
razão giromagnética do próton, uma constante natural deter-
minada com alta precisão, e B é o campo magnético externo.

Na construção do sensor do magnetômetro de prótons, 
habitualmente é utilizado um líquido hidrogenado [4]. No 
ambiente magnético do líquido, a razão giromagnética sofre 
uma modificação aparente, sendo representada por ' pγ . De 
acordo com o NIST [5]:

 ' pγ = 2,675222005 x 10 8 ±  63 T -1 s -1 

 ' pγ = 2,675153268 x 10 8 ±  66 T -1 s -1 

(para uma amostra esférica de água).

Considerando:

,
0 2 .pf Bω π γ= =



    (2)

consegue-se medir o campo geomagnético externo a par-
tir da medida de frequência:

,

2

p

fB π
γ

=

    
 

(3)

Para medir a frequência da precessão dos prótons, estes 
devem ser inicialmente “polarizados”, o que é conseguido 
pela aplicação de um campo magnético, produzido por uma 
corrente contínua de alta intensidade em um solenóide que 
circunda o recipiente sensor que contém um líquido hidro-
genado. A intensidade da polarização é uma função expo-
nencial do tempo, da ordem de segundos, e que varia com o 
líquido hidrogenado.

Em seguida, o campo polarizador deve ser rapidamente 
retirado. Os prótons irão predominantemente precessar em 
fase, induzindo no solenóide do sensor uma voltagem cuja 
frequência pode ser utilizada para medir a intensidade do 
campo magnético externo.

Tipicamente, o sinal induzido na bobina devido a preces-
são protônica é da ordem de microvolts (μV), e uma vez que, 
após a retirada do sinal de polarização os prótons irão se de-
salinhar randomicamente devido a colisões termais, este sinal 
induzido decairá exponencialmente com o tempo. A constante 
de tempo deste decaimento varia com a substância líquida hi-
drogenada, e é da ordem de poucos segundos.

Fig. 1 – Curvas de polarização e relaxação transversal (de-
tecção) em função do tempo. As constantes de tempo T1 e T2 

dependem da substância líquida hidrogenada utilizada.
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Fig. 2 – Diagrama em Blocos.

A Tabela 1 mostra os tempos aproximados de polarização 
(T1) e de detecção (T2) para diferentes substâncias hidroge-
nadas.

Tabela 1 – Comparativo de algumas substâncias que 
podem ser utilizadas no sensor, e suas constantes de tempo 
de polarização (T1) e de detecção (T2) aproximadas [6,7].
Substância Fórmula Química T1(s) T2 (s) 

Querosene CnHn+2 0,5 0,4

Butanol n-C4H9OH 1,4 0,9

Propanol n-C3H7OH 2 1,4

Água Destilada H2O 2,1 1,2

Metanol CH3OH 3,8 2,5

Etanol C2H5OH 4,4 2,9

Benzeno C6H6 18 11

2. Desenvolvimento do projeto
No desenvolvimento do projeto considerou-se os baixos 

valores na intensidades do campo geomagnético em parte 
do Brasil. A magnitude do campo magnético terrestre varia, 
em escala global, de aproximadamente 60.000 nT nos polos 
a 30.000 nT no equador. No entanto, devido à Anomalia 
Magnética do Atlântico Sul (AMAS), podem ser encontra-
dos valores menores do que 20.000 nT na região sul do 
país. Assim, este protótipo foi construído de forma a me-
dir campos magnéticos de intensidades entre 19.000 nT e 
40.000 nT, correspondendo a frequências de precessão de 
809 Hz a 1.703 Hz, adequado às medições dentro de todo o 
território nacional.

O projeto teve como referência principal um magne-
tômetro comercial desenvolvido na década de 1970, com 
circuitos e componentes bastante desatualizados e muitos 
deles já não mais fabricados. 

Diversas modificações foram realizadas, visando atuali-
zar e otimizar o instrumento, além de torná-lo mais simples 
e mais confiável para operar em campos magnéticos de bai-
xa intensidade.

A Fig. 2 mostra o diagrama em blocos do projeto im-
plementado.

Para o elemento sensor, a determinação do líquido hi-
drogenado e a geometria da bobina (tanto em sua forma, 
geralmente toroidal ou solenoidal, quanto no diâmetro da 
bobina, no número de espiras e no diâmetro do fio condu-
tor) são parâmetros que devem ser criteriosamente analisa-
dos para não comprometer os tempos de polarização e de-
caimento do sinal de precessão, a amplitude do sinal obtido 
e a relação sinal / ruído.

No protótipo desenvolvido neste projeto foi reaprovei-
tado o elemento sensor do equipamento de referência, que 
apresenta as seguintes características:

• Geometria: 2 solenoides auto sustentados em confi-
guração antiparalela

• Líquido Hidrogenado: Querosene
• Volume: 16ml
• Indutância (L) : 30 mH
• Resistência (R) : 14 Ω
• Fator de Qualidade (Q) : 16
• Peso com líquido: 1,85 Kg
• Dimensões da caixa externa: cilindro com 142 mm 

de altura e 88 mm de diâmetro

2.1 Material da caixa externa: PVC

A amplitude do sinal detectado é da ordem de 2 μV com 
relação sinal / ruído inicial superior a 40 dB.

O tempo de janela para que a contagem dos pulsos da 
frequência f da precessão seja numericamente igual ao valor 
do campo magnético externo expresso em nT, com base no 
valor ' pγ  para a água, seria de 23,48719747 segundos.

 Uma vez que o sinal decai exponencialmente, o circuito 
construído deve ser capaz de determinar a frequência de 
precessão antes que sua amplitude se degrade significativa-
mente. Para o caso do uso querosene como líquido sensor, 
após apenas 400 ms (conforme Tabela 1), o sinal terá sido 
reduzido a 36% de seu valor inicial de 2 μV.

Para a solução deste problema é utilizado um circuito 
PLL (Phase Locked Loop) que multiplica a frequência do 
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sinal detectado por um fator “n”. Como consequência, pode-
-se dividir o tempo de contagem por este mesmo fator, de 
forma que o número total de pulsos contados não se altere. 
Por simplicidade construtiva, este fator “n” deve ser a menor 
potência de 2 possível, de forma a se obter um tempo inferior 
a T2. O valor escolhido para o fator “n” foi “64”.

     (4)
e a frequência do oscilador de cristal de quartzo será:

2,724959 Hz  .  220 = 2,857253 MHz.        (5)

Foi observado que este valor é ligeiramente distinto da-
quele utilizado no magnetômetro de referência, que utiliza 
um cristal de quartzo com frequência de 2,857222 MHz. 
Esta diferença provavelmente decorre do valor da razão gi-
romagnética modificada para o líquido utilizado no sensor 
de referência:

 ' pγ     = 2,675124301 x 10 8 T -1 s -1 (querosene).

O estágio controlador é responsável pela determinação 
dos tempos e momentos corretos do início de operação dos 
demais estágios do equipamento. 

A Fig. 3 mostra as diversas etapas do circuito controla-
dor, determinando o início e duração de cada uma delas.

O circuito comutador tem a função de acoplar o sensor 
ao circuito de polarização durante as etapas de polarização, 
flyback e mute, conectando o sensor ao circuito de amplifi-
cação. O relé de comutação demanda cuidados especiais em 
sua escolha, pois deve ter baixíssima resistência de contato 
e, ao mesmo tempo, ser capaz de suportar a corrente de po-
larização da ordem de 0,8A, além de ser selado para evitar 
oxidação de seus contatos. Foi utilizado um relé moderno de 
baixo custo em substituição ao comutador original.

O circuito de polarização utiliza topologia “push-pull”, 
com um transistor do tipo PNP (Positivo-Negativo-Positivo) 
e outro do tipo NPN (Negativo-Positivo-Negativo). Estes 
transistores foram selecionados para suportar a corrente de 
carga de polarização, que deve ser removida rapidamente, de 

forma que ao início da precessão a corrente de polarização já 
seja nula, a fim de não reduzir ainda mais o pequeno sinal de 
precessão presente nos terminais do sensor. Sendo o sensor 
um indutor, a súbita retirada da corrente de polarização gera 
uma força contra-eletromotriz com energia:

2

2
pLi

E =         (6)

que precisa ser dissipada rapidamente. De forma a pro-
teger os transistores de potência da alta voltagem produzida 
pela FCEM é utilizada uma malha com diodos zener.

O sinal proveniente do sensor é acoplado ao estágio am-
plificador através de um transformador de áudio que tem a 
dupla função de efetuar o casamento de impedância entre o 
sensor e o primeiro estágio do amplificador, e de proporcio-
nar um pequeno ganho do sinal, com resposta praticamente 
plana dentro da faixa de freqüência de operação. O primeiro 
e o segundo estágio do amplificador utilizam topologia FET-
-NPN apresentando um ganho plano de 1500 vezes.

O terceiro e último estágio do circuito amplificador é 
formado por um amplificador operacional configurado para 
operar como filtro passa-faixa, proporcionando um ganho 
máximo de 100 vezes, e freqüências de corte em 400 Hz e 
2000 Hz. O ganho total do circuito amplificador é de apro-
ximadamente dois milhões (2,0 x 106), fazendo com que o 
sinal de precessão na saída deste estágio seja da ordem de 
4V, nível suficiente para ser processado pelos circuitos sub-
sequentes.

O estágio PLL consiste de um oscilador controlado por 
tensão (VCO – Voltage Controlled Oscilator), sintonizado 
em torno da freqüência múltipla desejada, um divisor de fre-
qüência, e um comparador de fase.

A faixa de freqüência de operação do equipamento é de 
808 Hz a 1700 Hz, o que é um espectro relativamente largo 
para que o PLL consiga operar em toda faixa de captura [8]. 
Para contornar esta limitação, foi dividida a faixa de opera-
ção do equipamento em diversos intervalos, com o uso de 
uma chave rotativa de 11 posições. Ao se dividir a faixa de 
operação do equipamento, diminui-se também a faixa de 

Fig. 3 – Etapas do Circuito Controlador.
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captura do PLL, variando-se adequadamente a frequência 
livre de oscilação. 

O circuito contador é formado por contadores digitais, 
com suas saídas levadas a decodificadores para display de 7 
segmentos Fig.4.

A montagem do equipamento foi implementada basica-
mente sobre duas placas de circuito impresso, dupla face 
com furo metalizado. Uma dessas placas contempla a parte 
digital do circuito, contendo os estágios oscilador e controla-
dor, e também os contadores e decodificadores. A outra placa 
contempla a parte analógica do instrumento, com a fonte de 
alimentação, o estágio de polarização do sensor e o circuito 
de comutação e amplificação do sinal, além do circuito PLL.

Fig. 4 – Foto do equipamento em fase de teste.

3. RESULTADOS 
Os primeiros testes foram realizados em laboratório. 

Apesar do comportamento ruidoso e bastante variável, em 
função dos diversos materiais magnéticos presentes e da in-
fluência do campo de 60 Hz, este teste foi de fundamental 
importância para calibração de diversos circuitos do equi-
pamento.

Para simular um determinado campo magnético, foi uti-
lizada uma bobina na qual se injetou um sinal senoidal com 

frequência equivalente ao sinal de precessão gerado por aque-
le campo (freqüência de Larmor). A frequência induzida foi 
inicialmente mantida em 1kHz, equivalente a um campo mag-
nético de 23487 nT. A amplitude do sinal induzido foi atenua-
da de forma a não saturar o estágio amplificador. Em seguida 
variou-se a frequência do sinal induzido na bobina sensora, 
comparando a leitura do campo magnético medido com os va-
lores teóricos esperados, calculados pela equação de Larmor.

O passo seguinte foi efetuar medidas comparativas com 
as obtidas por outros instrumentos confiáveis e já em ope-
ração. Para isto, o equipamento foi transportado para o Ob-
servatório Magnético de Vassouras e instalado no pavilhão 
de medidas absolutas. Foi efetuado o levantamento de uma 
curva diurna por um período de aproximadamente 24 horas. 
Esta curva foi comparada com a obtida pelas leituras de um 
magnetômetro tipo Overhauser, modelo GSM-19 fabricado 
pela GEM Systems, e também com as medidas do magne-
tômetro tipo fluxgate, modelo 417, fabricado pela empresa 
Lemi, que opera continuamente no pavilhão de medidas re-
lativas do Observatório Magnético de Vassouras. 

O teste foi efetuado nos dias 8 e 9 de maio de 2013. Para 
a plotagem do gráfico comparativo foram subtraídos os valo-
res mínimos medidos em cada equipamento durante o perío-
do de teste (ver Tabela 2). Assim, o gráfico representa apenas 
as variações diurnas de cada equipamento. Para os dados do 
PPM sob teste foi efetuada uma média móvel de 3 pontos. A 
Fig. 5 ilustra as variações diurnas de cada equipamento com 
os dados obtidos a cada minuto.

Tabela 2 – Valor mínimo medido em cada equipamento durante 
o período de teste.

EQUIPAMENTO MEDIDA MÍNIMA

PPM 23280

Overhauser 23276,14

Fluxgate 23459,97

Fig. 5 – Comparativo das variações diurnas com média móvel de 3 para o PPM.
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Outro teste comparativo foi efetuado sobre uma área do 
Observatório Magnético de Vassouras, aonde existe duas 
grandes anomalias magnéticas devido à presença de  mate-
riais magnéticos que ali foram enterrados para testes de de-
tecção.

As medidas foram efetuada em uma área de 3 x 3 metros, 
considerada representativa para cobrir a área onde se encon-
tram as anomalias. O espaçamento entre as medidas foi de 
1 metro em cada direção o que é suficiente para detectar os 
corpos anômalos enterrados. Para o equipamento em teste, 
para melhorar a confiabilidade, foram efetuadas 3 medidas 
em cada ponto, e calculada a média aritmética destas medi-
das. Em seguida, e sobre esses mesmos 16 pontos, foram efe-
tuadas medidas com o magnetômetro Overhauser GSM-19. 
Os resultados obtidos podem ser vistos na Fig. 6.

4. Conclusões
O objetivo deste trabalho foi a construção de um instrumento 

absoluto para medições da intensidade total do campo geomag-
nético em latitudes brasileiras, partindo de um equipamento co-
mercial confiável. Neste estudo foi realizado um levantamento 
criterioso de todas as etapas do circuito com o intuito de moder-
nizá-lo e propiciar uma melhor compreensão do funcionamento 
deste tipo de instrumento, facilitando sua manutenção e também 
contribuindo para futuros desenvolvimentos de equipamentos 
desta natureza.

Diante dos resultados obtidos, pode-se afirmar que os ob-

jetivos deste trabalho foram plenamente satisfeitos. Tanto os 
testes em laboratório quanto os testes comparativos, medidos 
no campo, mostraram resultados excelentes para o protótipo de-
senvolvido, com dados muito próximos aos de equipamentos 
comerciais mais atuais. A resolução do instrumento construído é 
de 1 nT, que satisfaz o padrão exigido pela IAGA (International 
Association of Geomagnetism and Aeronomy).
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Fig. 6 – Curvas de nível obtidas com o PPM e com o Overhauser.


