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RESUMO

Um magnetômetro de núcleo saturado (fluxgate), de alta resolução, foi cons-
truído no Laboratório de Desenvolvimento de Sensores Magnéticos do Observató-
rio Nacional (LDSM/ON) para ser utilizado no Complexo de Magnetologia da Base 
Naval de Aratu (BA). O sensor de geometria toroidal foi construído utilizando fitas 
magnéticas amorfas CoFeSiB. A eletrônica funciona utilizando o principio da detec-
ção síncrona do segundo harmônico do sinal da excitação. O magnetômetro foi de-
senvolvido para operar em campos magnéticos de intensidades: ±60.000 nT tendo 
resolução de 0.1 nT com ruído:  47.4 pTrms, na faixa (0.01 – 2.0) Hz. 

Palavras-chave: Magnetômetro, sensor fluxgate, campo geomagnético, des-
magnetização, detecção síncrona. 

ABSTRACT 

A high resolution saturated core magnetometer (fluxgate) had been built at the  
Laboratory of Magnetic Sensors Development of Observatório Nacional (LDMS/
ON). This instrument is designed to beused at the Magnetology Complex of the 
Naval Base of Aratu (BA). The sensor employed is ring-core type built using amor-
phous ribbons of CoFeSiB. Its electronic circuit is based on the principle of synchro-
nous detection. The instrument is capable of operating in magnetic field intensities 
of ±60,000 nT, with resolution of 0.1 nT. The noise level is 47.4 pTrms, in a range of 
0.01 to 2.0 Hz.

Keywords: Magnetometer, fluxgate sensor, geomagnetic field, demagnetiza-
tion, synchronous detection.

INTRODUÇÃO

Um dos mais práticos e versáteis instrumentos de medição de campos mag-
néticos de pequena intensidade, o magnetômetro de núcleo saturado, ou fluxgate, 



81 4o Trimestre de 2013 – 

surgiu no final da década de 1920 e desde seu aparecimento tem sido amplamente 
utilizado nas mais diversas áreas destacando a prospecção mineral, as atividades 
de defesa/bélica e as medições científicas em terra e no espaço. Com o advento da 
II Guerra Mundial, teve aplicação destacada na localização precisa de submarinos. 
Posteriormente, durante todo o período da denominada “guerra fria”, foi largamente 
utilizado à bordo de satélites espiões com a finalidade de localizar armas e mís-
seis armazenados no subsolo.  Ainda hoje, continua sendo amplamente aplicado 
em atividades diversas especialmente para monitorar de maneira precisa campos 
magnéticos ou suas variações.

Por natureza é um instrumento de natureza vetorial, ou seja, realiza medições 
com a condição que seu eixo sensor esteja alinhado com o corpo de prova. Mesmo 
em campos magnéticos de pequena intensidade permite realizar medições com 
grande sensibilidade e baixo nível de ruídos. Apresenta ainda a vantagem de poder 
ser construído com pequena dimensão e peso. Tem ainda o diferencial de consumir 
pouca potência, o que faz desse equipamento ideal para ser utilizado a bordo de 
satélites de longa duração sendo então alimentado por painéis solares. 

Desde 1998, o Laboratório de Desenvolvimento de Sensores Magnéticos do 
Observatório Nacional (LDSM-ON) desenvolve e constrói sensores fluxgate de alta 
resolução utilizando fitas magnéticas amorfas e nanocristalinas (Perez, 2009). Em 
um trabalho pioneiro para o Observatório Nacional, e para o país, em diversas oca-
siões, a partir de 2001, exportou seus sensores para um dos mais conceituados 
institutos de geomagnetismo da atualidade, o Instituto Indiano de Geomagnetismo. 
Também a partir deste ultimo citado ano passou a desenvolver e construir circuitos 
eletrônicos altamente qualificados para seus sensores. Desde então construiu di-
versos magnetometros que estão sendo usados em atividades diversas: cientificas, 
comerciais e bélicas. Merece destaque o desenvolvimento de instrumentos de alta 
precisão especialmente projetados para serem utilizados em laboratórios de me-
trologia do Brasil (INMETRO) e do Uruguai (LATU) (Caceres, 2011). O LDSM/ON 
participa ainda de projetos conjuntos visando utilização de seus instrumentos em 
programas da Agencia Espacial Brasileira. Enfim, os sensores e os circuitos ele-
trônicos desenvolvidos no LDSM/ON utilizam tecnologia de ponta colocando nosso 
país em igualdade de condições com centros similares de pesquisa da Europa e da 
América do Norte.  

A Marinha do Brasil possui há mais de duas décadas um Complexo de Mag-
netologia, na Base Naval de Aratu (BNA) localizada em Salvador, Bahia, que reali-
za o controle magnético dos navios da  armada brasileira, de nações amigas e da 
industria de maneira geral objetivando o controle e a proteção. Este requisito faz-
-se necessário para monitorar atividades quando, em situações de conflito, estes 
barcos estiverem navegando em áreas minadas. Outro objetivo é o de minimizar a 
possibilidade destes barcos serem detectados por equipamentos magneto sensí-
veis, geralmente instalados a bordo de aviões patrulha. O conjunto funcional deste 
aparato de medição precisa de campos magnéticos está distribuído em três unida-
des da BNA, cujas atividades simplificadas estão abaixo: 

1. Laboratório de Medidas Magnéticas (LMM): tem a função de estudar e con-
trolar o magnetismo das máquinas e equipamentos diversos de até 10 (dez) 
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toneladas dos navios, especialmente da classe dos varredores. Também realiza 
estudos para reduzir, a níveis aceitáveis, o magnetismo em máquinas rotativas 
industriais. 

2. Estação de Medidas Magnéticas de Navios (EMMN): também chamada de 
Estação Degaussing ou raia magnética, objetiva realizar, além das medidas de 
orientação, trabalhos de compensação magnética permanente e induzida. 

3. Estação de Tratamento Magnético de Navios (ETMN): também denominada 
de Estação de Flashing/Deperming, tem a finalidade de reduzir, a níveis aceitá-
veis, o magnetismo permanente dos navios da Marinha do Brasil e das Marinhas 
amigas (Deperming), alem disso, visa a possibilidade de induzir no navio, uma 
magnetização vertical permanente e contrária à magnetização vertical induzida 
pelo campo geomagnético na área de operação do navio (Flashing).

Para realizar estas tarefas, as Estações do Complexo de Magnetologia pos-
suem dezenas de magnetômetros do tipo fluxgate, importados e com tecnologias 
distintas. Na Estação de Medidas Magnéticas de Navios e do Laboratório de Medi-
das Magnéticas, os magnetômetros utilizados possuem tecnologia alemã enquanto 
os outros, da Estação de Tratamento Magnético de Navios, possuí magnetômetros 
com tecnologia norte-americana. Um primeiro agravante operacional dá-se devido 
às diferentes tecnologias dos instrumentos, que não tornam possível interligar com 
sucesso, os diferentes sistemas tornando as operações de rotina e os reparos lon-
gos e complexos.

A Estação de Tratamento Magnético de Navios, embora tendo sido construída 
e iniciado suas operações muito tempo depois é a estação onde mais frequente-
mente os magnetometros apresentam problemas. Deve-se observar que os equi-
pamentos ficam submersos à profundidades de uma dezena de metros por longos 
períodos. Esta estação possui dezenove magnetômetros do tipo fluxgate. Dezoito 
desses instrumentos são uniaxiais, de orientação vertical e apenas um é triaxial. 
Estes magnetômetros são abrigados no interior de tubos metálicos estanques e 
instalados na raia de medição da Estação de Tratamento Magnético de Navios. 

Figura 01 – Fragata Bosísio F48, da Marinha do Brasil, sendo submetida à testes magnéticos no Complexo 
de Magnetologia da BNA.
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Em 2010, por solicitação da BNA o LDSM/ON desenvolveu, construiu e testou 
um magnetômetro do tipo fluxgate para operar simultaneamente com os equipa-
mentos já instalados no Complexo de Magnetologia da BNA. Durante três dias 
o instrumento especialmente projetado funcionou em paralelo com os importados 
demonstrando integração entre o instrumento desenvolvido e as necessidades re-
queridas.

O presente artigo tem por objetivo descrever o instrumento montado no LDSM/
ON. Inicialmente é mostrado o elemento sensor e na sequencia a eletrônica asso-
ciada, que compõem o magnetômetro especialmente desenvolvido para o Comple-
xo de Magnetologia da Marinha do Brasil.

 O SENSOR FLUXGATE 

Em sua configuração mais básica, o sensor fluxgate é constituído por um 
núcleo de material ferromagnético, de alta permeabilidade, envolto por dois siste-
mas de bobina. O primeiro, de excitação, leva o núcleo, através de uma corrente 
periódica, aos limites da saturação e o outro detecta o segundo harmônico des-
te sinal de excitação, que traz a informação do campo magnético a ser avaliado. 
Assim, excitando um núcleo de material de alta permeabilidade e alinhado-o com 
um campo magnético externo o núcleo será magnetizado, alternadamente, com o 
aparecimento de um fluxo magnético (µ = B.A) no seu interior. Como conseqüência 
da variação temporal deste fluxo e da sua permeabilidade relativa “µr” , um sinal de 
tensão (Vsec ) será induzido nas “ns” espiras que compõem a bobina sensora:

     Vsec = nsA(dB/dt)                                                     (1)

Para campos magnéticos de pequena amplitude Bex é proporcional a B e o fa-
tor de proporcionalidade é a própria permeabilidade aparente (µa = B/Bex) do mate-
rial que depende da geometria usada. Considerando a relação entre magnetização 
“M” e a densidade de fluxo: 

                         = µo(H+M)                                                                    (2)

Dessa maneira, a relação de proporcionalidade entre H e M pode ser avaliada 
considerando sua susceptibilidade magnética “χ“: (M = χ H) e pode-se então verificar 
a relação entre as permeabilidades absoluta e relativa. Entretanto tem-se que consi-
derar o fator de desmagnetização do material “D” e sua relação com o campo H:

                     H= Hex- DM                                                                      (3)

De outra forma: 

                                                          B= µr. Bex / (1+D(µr -1))                 
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Que combinadas usando ainda a relação µr = 1 + µ tem-se que:

                               µa = µr / (1 + D(µr-1))                                   (4)
Combinando as expressões acima se tem a equação fundamental do magne-

tômetro fluxgate:

             Vsec = n.A.Bex (dµr/dt)(1-D)                                               (5)                
                                   [1+D(µr-1)]2

Esta última equação mostra que o sinal de tensão induzido nas ns espiras da 
bobina sensora, tem sua intensidade dependente das propriedades intrínsecas do 
núcleo, que são a permeabilidade relativa e o fator de desmagnetização.

Até o início da década de 1990, todos os sensores fluxgate eram construídos 
com materiais cristalinos NiFe do tipo: permalloy, ferrite e mu-metal. Devido ao alto 
custo relativo dos sensores de melhor qualidade e as restrições de fornecimento - 
por serem materiais estratégicos - os núcleos cristalinos foram sendo substituídos, 
por similares amorfos que desde seu aparecimento já apresentavam uma série de 
vantagens, especialmente por detectarem variações dentro de um espectro maior 
de frequências apresentando menor nível de ruído.

Um fator que deve ser considerado na seleção de materiais para este tipo de 
núcleo sensor é a escolha de elementos que combinados possam fornecer ligas de 
reduzida força coercitiva, alta permeabilidade magnética e baixa temperatura de 
Curie. Entre as composições possíveis de serem utilizadas como núcleo de sen-
sores “fluxgate” três bases distintas mostraram-se adequadas: FeSiB, NiFeSiB e 
CoFeSiB. Das três opções, as ligas de base Ni são mais ruidosas, enquanto as de 
base Co foram as que apresentaram os menores níveis de ruídos.

No LDSM/ON são desenvolvidas e produzidas fitas amorfas e nanocristalinas 
usando principalmente o método “melt-spinner”. Esta técnica consiste em ejetar o 
material da liga fundente sobre uma roda de ferro, ou aço inox, que gira em alta 
velocidade fazendo com que o material ao esfriar não adquira natureza cristalina e 
sim amorfa. Entretanto, ao serem produzidas estas fitas não possuem as caracte-
rísticas para serem usadas como núcleos de sensores fluxgate sendo necessário 
tratamentos térmicos apropriados para cada composição. Este procedimento obje-
tiva reduzir a magnetostricção, além de estreitar e rotacionar a histerése.

A tabela 01 mostra a relação entre três fitas cristalinas tradicionais e amorfa 
Co66Fe4Si15B15  todas devidamente tratadas. Por esta tabela (Benyosef, 1996) pode-se 
observar que o material amorfo apresenta menores força coerciva e temperatura de 
Curie do que as cristalinas tradicionais, apresentando também uma maior permea-
bilidade, tornando-a mais apropriada para utilização em sensores “fluxgate”.

Material HC(Oe) µ max TC (0C)
Ferrite 0.09  90.000 450

mu-metal 0.05 100.000 460

4-79 mo-permalloy 0.05 100.000 460
Co66Fe4Si15B15 0.005 150.000 240

Tabela 01 - Comparação entre propriedades magnéticas de fitas cristalinas e amorfas.
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Deve-se também observar que quanto menor a espessura da fita do material 
que compõe o sensor, mais uniforme será a sua magnetização e, consequentemente, 
maior será sua sensibilidade e menor o nível de ruídos. Fitas muito espessas são 
também evitadas para reduzir a presença de correntes de Foucault, que dificultam 
a magnetização do material. Na tabela 02, abaixo, estão representados os valores 
médios das espessuras típicas das fitas cristalinas e amorfas. Pode-se perceber 
por este parâmetro a vantagem dos materiais amorfos.  

        
NiFe cristalinos 10-3 mm

Amorfos 10-4 mm

Tabela 02 - Comparação entre espessuras, típicas, de fitas cristalinas e amorfas.

O MAGNETOMETRO LDSM/ON

Atualmente os sensores magnéticos - amorfos - desenvolvidos e construídos 
no LDSM/ON utilizam como composição básica a liga nominal Co67.5Fe3.5Si17.4B11.6 
as quais foram submetidas à tratamentos termomecânicos apropriados, visando 
adequar e reduzir a taxa de ruído (Benyosef, 1996).  A figura 2 mostra o nível de 
ruído, típico, do núcleo amorfo que tem valor da ordem de 47.4 pT rms. É importan-
te observar que a taxa de ruído do sensor comercial cristalino (4-79 Mo-Permalloy, 
usado pela Marinha Americana) é da ordem de 100 pT rms.

                 
Figura 02 – Ruído típico do sensor desenvolvido no LDSM/ON para os magnetometros da BNA

A figura 03 apresenta uma avaliação para o ruído total do sistema sensor e 
eletrônica associada, que foram especialmente desenvolvidos para o sistema do 
Complexo de Magnetologia. Para este medição, o sistema eletrônica/sensor foi co-
locado dentro de uma blindagem magnética de cinco camadas, construída a partir 
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de uma liga de alta permeabilidade (um-metal). O sinal foi capturado por uma placa 
de aquisição e armazenado durante 24 horas. Nesta medição são evidenciados o 
ruído próprio do sensor e de sua eletrônica associada, assim como a deriva instru-
mental de curto período. Pode-se observar que o sistema responde com um nível 
de variação inferior a 1 nT mesmo considerando a contribuição eletrônica. A deriva 
obtida, da ordem de 1,1 nT/hora é bastante pequena, considerando as variações 
produzidas pela assinatura magnética de uma embarcação em movimento, coleta-
da usualmente no intervalo de alguns segundos.

Figura 03 – Avaliação de ruído do sistema eletrônica/sensor desenvolvido pelo LDMS/ON para a 
BNA.

A figura 04 mostra o resultado do ensaio de linearidade do sistema eletrôni-
ca/sensor fluxgate e de sua eletrônica associada. Para este ensaio, o elemento 
sensor foi montado no interior de uma bobina de Helmholtz, utilizada para produzir 
um campo magnetostático de referência homogêneo. Após diversas excursões do 
campo, na faixa de -120 a +120 uT, foi obtida uma função média de transferência, 
cujo ajuste linear apresentou aderência da ordem de 0,9998, comprovando uma 
excelente linearidade do instrumento.

Figura 04 - Teste de linearidade do sistema eletrônica/sensor fluxgate utilizado
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A figura 05 mostra a análise espectral medidos durante uma hora, com taxa 
de amostragem de 3Hz. O sinal evidencia ausência de frequências características 
ou resíduos significativos de demodulação o que realça o baixo nível de ruídos do 
sensor especialmente desenvolvido para a BNA.

Figura 05 – Análise espectral do sinal próprio do sensor desenvolvido.

A eletrônica dos circuitos fluxgate utilizada baseia-se no princípio de excitar o 
núcleo do sensor com um sinal de corrente - de frequência fundamental  - alinha-
-lo com o campo de prova e assim detectar o sinal induzido e que contenha o dobro 
da frequência de excitação, i.e. o sinal 2  na bobina sensora. 

A figura 6 mostra o diagrama de blocos do circuito desenvolvido no LDSM/
ON (Cadorin, 2000). Este é alimentado por uma fonte simétrica estabilizada em  
± 15 V sendo que o Oscilador fornece duas ondas quadradas. Uma de 14,2 KHz, 
para o demodulador síncrono que irá gerar uma referência 2 , para o sinal vindo 
da bobina sensora e a outra de 7,1 KHz (obtida por um divisor de frequências) que 
será utilizada para alimentar o núcleo, passando antes por um amplificador resso-
nante centrado nessa frequência e por um filtro de rejeição do segundo harmônico 
(notch), alimentando um amplificador de potência. É importante que o amplificador 
de potência não distorça o sinal de entrada, evitando sinais de segundo harmônico 
independentes do campo a ser medido. A excitação do núcleo do sensor é feita com 
3.8 V (rms) e 20 mA (rms).

O sinal induzido na bobina sensora, contendo as informações do campo mag-
nético externo, é pre-amplificado com uma filtragem em cascata visando eliminar 
outros harmônicos que não o segundo (14,2 KHz). Este sinal sofre um reajuste de 
fase para estar sintoniza exatamente com a referência 2  do oscilador. O sinal 
é detectado por um demodulador síncrono, baseado na chave C-MOS analógica 
CD4066, passando por um amplificador diferencial integrador. Obtém-se assim, 
um sinal DC, proporcional à amplitude do sinal 2  e ao campo magnético exter-
no. Parte deste sinal vai para um conversor tensão/corrente fornecendo a corrente 
necessária para a bobina de realimentação, de oposição ao campo magnético ex-
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terno. Desta maneira o sensor trabalha em “campo nulo”, na região de alta lineari-
dade. A outra parte do sinal é filtrada e amplificada para saída analógica fornecendo 
um sinal de 0 a 10VDC. Usualmente os magnetômetros denominados de digitais, 
são na realidade instrumentos (de processamento) analógicos que levam na saída 
conversores A/D (analógico/digital) fornecendo portanto um sinal digital. 

 
Figura 06 – Diagrama em blocos do magnetômetro desenvolvido para a BNA.

A tabela 03 apresenta as principais características do magnetômetro desen-
volvido para o Complexo de Magnetologia da BNA.
  

Sensor Co67.5Fe3.5Si17.4B11.6

Geometria  Toroidal

Orientação Vertical (Z)

Faixa de detecção ± 60.000 nT

Temp. operação (-10 a 50) ºC

Resolução 0.1 nT

Ruído  < 50 pT (rms)  

Faixa operação (0.01  a 2.0) Hz

Freq; operação Exc.:15.625 KHz  exc  e Det.:  31.25 KHz 

Circuito eletrônico Realimentado (Feedback)

Alimentação ± 15 Vdc

Saída 7,5 µT/V  (A/D)

Tabela 3 – Principais características do instrumento construído

A Figura 07 mostra o instrumento completo e aberto. Pode-se observar o con-
junto circuito eletrônico e o sensor magnético montados na mesma estrutura e na 
parte posterior, o tubo de vedação onde o sistema será colocado de maneira que 
possa ser instalado, submerso, perpendicularmente ao fundo marítimo.
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Figura 07 – O magnetômetro aberto na bancada. No primeiro plano o sistema sensor/eletrônica e no segundo 
o cilindro de vedação.

A OPERAÇÃO DO MAGNETOMETRO LDSM/ON NA BNA

Considerando os requisitos de operação, o magnetômetro foi projetado para 
operar submerso, por longos períodos. Assim, todos os materiais, e componentes, 
foram devidamente analisados de maneira que pudessem funcionar sem necessi-
dade de manutenção por períodos relativamente espaçados de tempo. O sistema 
foi vedado completamente para evitar a entrada de água e foram considerados os 
vários efeitos da salinidade e da alta pressão a que o instrumento seria subme-
tido. Devido ao instrumento ter sido desenvolvido para operar apenas com uma 
componente, ou seja, a parcela vertical do campo geomagnético, o seu sistema de 
alinhamento é auto sustentável e está baseado na interação da massa do sensor 
magnético com a força da gravidade local, permitindo que o mesmo esteja sempre 
alinhado com a componente vertical do campo magnético terrestre.

Transportado pelos dois primeiros autores, do LDSM/ON para o Complexo 
de Magnetologia da BNA, especialmente para a fase de testes, o magnetômetro 
foi instalado próximo aos instrumentos já existentes tendo sido alimentado pela 
mesma fonte que supria os demais cinco instrumentos em operação. Os registros 
foram coletados e analisados comparativamente com os dados obtidos pelos mag-
netometros importados.  Por se tratar de dados específicos e identificados com 
assinaturas magnéticas de navios da armada brasileira, não estão presentes nesta 
publicação. A figura 08 mostra o instante em que o marinheiro da BNA recolhe o 
magnetômetro retirando-o da água para finalizar o período ininterrupto de testes a 
que foi submetido.
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Figura 08 – Magnetômetro LDSM/ON sendo içado na BNA, depois do período de testes a que foi submetido.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados obtidos pelos sensores nacionais de alta resolução e da eletrô-
nica especialmente desenvolvida, evidenciam que é perfeitamente viável a substi-
tuição dos magnetômetros importados e já defasados em tecnologia, além do des-
gaste natural do próprio tempo, pelos similares desenvolvidos no LDSM/ON. Além 
da economia de divisas e do domínio tecnológico, existe a vantagem na agilidade 
da manutenção, evitando os tramites burocráticos de importação/exportação, além 
de possibilitar margem para atualização tecnológica e desenvolvimento de outros 
equipamentos para esta aplicação especifica, ou seja, a determinação precisa e 
atualizada da assinatura magnética dos navios da armada brasileira. Outra vanta-
gem adicional é estar contribuindo efetivamente na formação de pessoal altamente 
qualificado no domínio cientifico e tecnológico desta modalidade de tecnologia de 
ponta. 
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