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RESUMO 

Neste trabalho foi desenvolvido um magnetômetro, em que toda a etapa 

de conversão de sinais e aquisição de dados foi realizada por software, constituída 

unicamente de um sensor de fluxo saturado, comercial. O magnetômetro possui 

alta sensibilidade para medir campos magnéticos de baixa intensidade, estático ou 

de pequenas variações. Esse tipo de sensor funciona a partir da saturação de um 

material ferromagnético utilizado como núcleo. Foram elaborados dois 

programas. O primeiro em linguagem Labview, esse faz a comunicação entre o 

sensor e o usuário através de um computador, o aplicativo produzido é 

responsável pela obtenção e armazenamento dos dados referentes ao sinal de 

saída do sensor. O segundo programa feito em linguagem Java é incumbido pela 

conversão dos dados para assim estudá-los, além de armazená-los em vários 

formatos e construir gráficos. Os resultados obtidos são de grande importância 

para estudos do comportamento do campo geomagnético, pois as variações de 

fluxo magnético podem induzir correntes elétricas na superfície e assim afetar a 

distribuição de energia elétrica e também os sistemas de telecomunicações. 

Mostrou-se que é possível, com este magnetômetro, estudar as variações de 

campos em tempestades magnéticas e em períodos considerados calmos. 

 

Palavras Chaves: Fluxo saturado; Linguagem Labview; Geomagnetismo; 

Tempestades magnéticas. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

In this work has been developed a magnetometer, which every step of 

conversion of signs and data acquisition has been realized by software, constituted 

solely of a sensor flux saturated, commercial. The magnetometer has got high 

sensitivity for measure magnetics fields of low intensity, static or with a little 

variations. This kind of sensor behave with base in the saturation of a ferromagnetic 

material has been used how core. For improve the instrument, have been elaborated 

two programs. The first in Labview language, it does the communication between 

sensor and user through computer, the app produced is responsible for get and save 

the data relative to the sensor's output signal. The second program made in Java 

language is delegated for the conversion of data to study them, also save in various 

formats and plot graphics. The results are of great importance to study of behavior of 

the geomagnetic field, because the variations of magnetic flux will induce electrical 

currents in surface of earth, so affect the distribution of electric energy and the 

telecommunication Systems. Showed to be possible, with this magnetometer, to 

study the variations of fields in magnetic storms and in period considered calm. 

 

Key-words: Fluxgate; LabView language; Geomagnetism; Magnetic storms. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As aplicações do magnetismo fazem parte do cotidiano da sociedade há 

muito tempo. Relatos históricos afirmam que os gregos foram os primeiros a se 

maravilharem com pedras que supostamente teriam uma origem divina, pois eram 

capazes de atrair o ferro e outras pedras, estas pedras foram chamadas de 

magnetita. Porém, as propriedades magnéticas só tiveram uma aplicação com os 

chineses, que fizeram o primeiro sensor magnético: a bússola. A bússola foi um 

instrumento de orientação bastante utilizado no século XIV, época das grandes 

navegações. Com o tempo outros materiais foram sendo estudados e suas 

propriedades magnéticas exploradas. Nos últimos anos com o avanço científico-

tecnológico, os sensores magnéticos passaram a ser utilizados para várias 

aplicações tecnológicas e em diferentes dispositivos eletrônicos. Estes sensores são 

usados nas engenharias, em vários setores industriais, na biomedicina e em 

medidas geomagnéticas, entre outras aplicações. Dos modelos de sensores 

magnéticos utilizados atualmente se sobressaem os sensores de indução 

magnéticos de efeito Hall, magnetômetros de ressonância ferromagnéticas, fluxgate, 

magnetoresistência gigante (GMR) e o SQUID. Magnetômetros fluxgates são 

normalmente utilizados para medidas de campos magnéticos de baixa intensidade, 

possuem grande sensibilidade, baixo ruído e baixo custo financeiro. Estes 

magnetômetros medem a variação de fluxo magnético através da saturação do 

material ferromagnético utilizado como núcleo. São comumente usados em 

pesquisas associadas às medidas do campo geomagnético, pesquisas 

aeroespaciais entre outras. 

 

Os magnetômetros começaram a ser utilizados para pesquisas espaciais no 

ano de 1958, quando a União Soviética lançou seu terceiro satélite, “Sputnik 3”, que 

foi equipado com um magnetômetro fluxgate, usado para medir a posição do satélite 

a partir do campo geomagnético. Este foi o primeiro estudo experimental em que 

foram realizadas medidas do campo magnético no espaço.  Anos depois, 

dispositivos magnéticos foram enviados ao espaço com a missão de descobrir e 

estudar os campos magnéticos da Lua (inexistente), de Vênus, de Marte e de outros 

planetas. Até os dias atuais satélites, com magnetômetros são usados em pesquisas 

de exploração espacial, meteorologia terrestre, mapeamento geológico, procura de 

campos de petróleo e metais raros, dentre outros. Estudos geomagnéticos são feitos 
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com ajuda de magnetômetros, em especial o fluxgate, responsável por detectar 

campos de baixa intensidade. Para desenvolver um magnetômetro aeroespacial é 

necessário conhecer o ambiente espacial e as perturbações que ocorrem nesta 

região. 

O planeta Terra esta imerso na atmosfera do sol, a atividade solar ocasiona 

mudanças no ambiente espacial, esta interação é chamada de clima espacial. Os 

efeitos do clima espacial percebidos na Terra podem ser derivados de vários fatores 

como o comportamento solar, o campo geomagnético, o espaço interplanetário e a 

característica da atmosfera. Alguns efeitos modificam a ionosfera, como o vento 

solar, aumento da emissão de raios ultravioleta e raios-x. O entendimento da 

interação entre o campo geomagnético, a ionosfera e a atividade meteorológica 

equatorial tem grande relevância para o desenvolvimento tecnológico da sociedade 

brasileira atual. Tais fenômenos influenciam as atividades e os sistemas de 

aplicações espaciais, ocasionando interferências e até mesmo interrupções em 

sistemas telecomunicações (sistema de satélite GPS e sensoriamento remoto por 

radar), e mesmo em sistemas tecnológicos na superfície da Terra (afetando 

transformadores de linhas de transmissão de energia e a proteção catódica de dutos 

para transporte de óleo e gás).  

 

Durante a atividade solar ocorrem explosões solares, que consistem em 

súbitas liberações de radiações altamente energéticas, além das ejeções coronais 

de massa, que consistem em uma emissão de partículas como elétrons, prótons e 

núcleo de átomos provenientes da coroa do Sol, que são acelerados e lançados 

para o meio interplanetário, podendo atingir a Terra e causar tempestades 

magnéticas. A identificação do comportamento do campo geomagnético só é 

possível com o auxílio de magnetômetros. Os dados obtidos mostram a assinatura 

do campo geomagnético na região onde ocorrem as medidas, com os estudos 

destes dados poderá ser possível mensurar prováveis valores para a intensidade 

naquele local durante tempestades, instruindo assim a construção equipamentos 

elétricos que suportem estas variações, podendo evitar eventos como o blackout de 

1989 em Quebec no Canadá, causado por uma tempestade magnética. Também é 

possível alertar as indústrias petrolíferas sobre prováveis danificações na proteção 

catódicas nos dutos de petróleo, causadas pela indução corrente elétrica no 

material. 
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1.1. Hipótese 

É possível desenvolver um magnetômetro digital utilizando somente um 

sensor fluxgate, para estudo das perturbações do campo geomagnético, causadas 

pelas tempestades magnéticas. 

 

1.2. Objetivo geral 

A construção de um magnetômetro do tipo fluxgate para fazer medidas do 

campo geomagnético em Natal-RN.  

 

1.3. Objetivos específicos 

Inicialmente este projeto tinha como objetivo embarcar o sensor em um foguete 

de sondagem para obter o perfil vertical do campo geomagnético, pois possui 

financiamento da Agência Espacial Brasileira (AEB), sendo assim, seria necessário 

submeter o sensor a vários problemas que ocorrerem durante lançamento de um 

veículo aeroespacial, como o empuxo causado pela queima do propelente no motor, 

onde esse poderá danificar o experimento na decolagem, também a influência do 

lastro, a presença dos equipamentos eletrônicos que fazem parte da estrutura 

interna do foguete que podem atrapalhar as medidas e a metalização externa. Por 

causa de problemas com atrasos de entrega de material, houve uma mudança com 

relação aos objetivos inicias. 

Este é um trabalho experimental, que apoiar-se na construção de um aparato 

experimental de baixo custo, sem uso de componentes eletrônicos, responsável pela 

comunicação eletrônica entre o sensor e o computador, seguido pela criação de um 

programa em linguagem Labview para poder realizar a obtenção dos dados e a 

criação de um programa em linguagem Java para auxiliar no estudo dos resultados 

obtidos, além da manutenção do dispositivo. Por fim, organizar um banco de dados 

do campo geomagnético da região. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. CAMPO GEOMAGNÉTICO 

Os efeitos magnéticos dos materiais constituem uma das observações 

científicas mais antigas.  Em 600 a.C., o grego Tales de Mileto foi um dos primeiros 

a relatar a interação magnética entre objetos, quando fez uma viagem para uma 

região chamada Magnésia e observou que pequenas pedras eram atraídas pela 

ponta do seu cajado que era construído de ferro. Ele acreditava que essas pedras 

tinham alma e elas possuíam vontades e desejos próprios. Estas pequenas rochas 

foram chamadas de magnetita, pois foram encontradas na Magnésia, que por sua 

vez significa: Lugar de pedras mágicas.  

Os primeiros a utilizarem o magnetismo para alguma aplicação foram os 

chineses. No primeiro século d.C. eles inventaram a bússola, que foi o primeiro 

sensor magnético criado pela humanidade. A bússola chinesa era uma colher feita 

de magnetita que podia girar sobre uma superfície lisa, está colher naturalmente 

sempre apontava na mesma direção. Cerca de 600 anos depois da invenção da 

bússola, o chinês Yi-Xing foi o primeiro a observar a declinação magnética. Esta 

observação foi muito importante, pois os navios utilizavam a bússola como uma 

forma de orientação. Em 1544, o alemão Georg Hartman observou a inclinação 

magnética, mas a primeira publicação sobre o assunto foi feita por Robert Norman, 

em 1576, esta informação foi fundamental para o trabalho de William Gilbert. Em 

1600, Gilbert publicou seu famoso livro “De Magnete”. Graças as suas pesquisas 

sobre o magnetismo, Gilbert ficou conhecido como o pai do magnetismo. Ele foi o 

primeiro a idealizar a Terra como um ímã, pois entendia o magnetismo como uma 

propriedade do interior da Terra. Suas pesquisas influenciaram outros cientistas 

como Galileu, Newton e Gauss. O campo magnético da Terra pode ser comparado a 

um dipolo magnético não centrado, com uma inclinação de 11,5º em relação ao eixo 

de rotação do planeta, além de possui uma declinação de aproximadamente 23,5º 

entre o norte geográfico e o sul magnético. 
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Figura 2.1: Linhas de campo geomagnético. (CALCINA, 2009) 
 

O primeiro mapa sobre declinação magnética foi elaborado e publicado por 

Edmund Halley, em 1702, esse mapa continha suas observações feitas durante 

navegações que realizou entre os anos de 1698 e 1700. A partir de 1830, várias 

estações geomagnéticas começaram a fazer medições periódicas e simultâneas do 

campo geomagnético. O físico alemão Friederich Gauss inventou um instrumento 

para fazer medições de campos magnéticos, denominado de “magnetômetro 

absoluto”, com esta invenção, houve um aumento significativo de observatórios no 

mundo. Atualmente existem aproximadamente 180 observatórios geomagnéticos, 

alguns com registro de observações desde 1840 (fonte: ON - Observatório 

Nacional). Esses observatórios contribuem para modelagem do campo 

geomagnético, chamado IGRF (International Geomagnetic Reference Field). Este 

modelo é atualizado a cada cinco anos devido às mudanças naturais que ocorrem 

no campo geomagnético.  Na figura 2.2 é possível observar as modificações feitas 

nos mapas da intensidade do campo geomagnético, desde 1965 até 2015, para a 

América do Sul. 
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Figura 2.2: Mapas da IGRF desde 1965 até 2015. Fonte: NGDC/NOAA. 
 

A intensidade do campo geomagnético é de aproximadamente 70 000 nT 

próximo aos pólos e no equador este valor diminui para a metade. Também na figura 

2.2 é possível observar que existe uma região onde a intensidade do campo 

magnético na superfície é muito baixa, esta região é conhecida como Anomalia 

Magnética do Atlântico Sul (AMAS), onde em sua maioria fica localizada no Brasil, 

como mostrado na Figura 2.3. 

 

Figura 2.3: AMAS calculado em 2012. Fonte: ESA 
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Campos magnéticos são grandezas vetoriais, ou seja, possuem módulo, 

direção e sentido, assim, pode ser medido por suas componentes. Sendo esse vetor 

representado por  ⃗ com intensidade  , o mesmo vetor possui componentes, como 

representado na figura 2.4. 

 

Figura 2.4: Representação das componentes do campo geomagnético e o módulo 

do vetor  ⃗⃗⃗. (MERRIL et al., 1996) 

Sendo: 

   a intensidade do campo geomagnético em um determinado ponto. 

   a componente norte do vetor  ⃗. 

   a componente leste do vetor  ⃗. 

   a componente vertical do vetor  ⃗. 

   a componente horizontal do vetor  ⃗. É uma resultante no plano   . 

 

Além das componentes, existem os ângulos de declinação magnética ( ) e 

inclinação mangética (  ). A declinação magnética é o ângulo entre  ⃗  e  ⃗⃗ , esta 

declinação é o desvio da bússola com relação ao norte geográfico. A inclinação 

magnética é o ângulo entre  ⃗⃗ e  ⃗.  

 

As componentes são matematicamente relacionadas da seguinte forma: 

 

            

 

(2.1) 
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Como: 

         

Sendo assim: 

         

 

O ângulo de declinação é dado pela seguinte relação: 

 

(2.4) 

 

(2.5) 

 

(2.6) 

 

O ângulo de inclinação é dado pela seguinte relação: 

 

(2.7) 

 

(2.8) 

 

(2.9) 

 

Outra particularidade do campo geomagnético é que ele pode fazer inversão 

de polaridade, este fato foi o que determinou que o campo geomagnético fosse 

gerado por um fluido, assim dando credibilidade teoria do Geodínamo. Essa teoria 

considera que o campo geomagnético é gerado pelo movimento de um fluido 

composto por materiais ferromagnéticos no núcleo externo, ou seja, uma corrente 

elétrica que produz um campo magnético, como estabelecido pela Lei de Ampére-

Maxwell (MERRIL, 1996).  

O Campo geomagnético diminui sua intensidade com a altura em relação à 

superfície da Terra. Utilizando informações da NGDC (National Geophysical Data 

Center), é possível obter um perfil do campo geomagnético para diferentes alturas. 

Usando as coordenadas da cidade de Natal-RN e utilizando diferentes alturas é 

possível obter o gráfico mostrado na figura 2.5. 

(2.2) 

(2.3) 
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Figura 2.5: Intensidade do campo geomagnético com relação à altura em Natal-RN-
Brasil. 

 

A figura 2.5 mostra que a intensidade do campo geomagnético diminui 

linearmente à medida que a altura com relação ao solo aumenta. 

 

Sabendo-se que o campo muda suas características com o tempo, é possível 

fazer o perfil geomagnético para diferentes alturas desde o ano de 1980 até 2013. 

 

Figura 2.6: Intensidade do campo geomagnético com relação ao anos desde 1980 
até 2013. (OLIVEIRA, 2013) 
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A figura 2.6 mostra que o campo geomagnético para cidade de Natal mudou 

com relação aos anos para diferentes alturas, nos anos 80 o a intensidade era maior 

que no final dos anos 90, isso se deve pelo fato de que nesse período, o equador 

geomagnético estava próximo à região. A partir de 2010 é possível observar que o 

módulo do campo começa a tender para um aumento, variação que pode ser 

causada pelas mudanças da declinação magnética (FINLAY et al., 2000).  

 

A Terra é um dos planetas do sistema solar que possui um intenso campo 

magnético, que envolve todo o planeta inclusive a lua.  A Magnetosfera protege o 

planeta das erupções solares, que consistem em súbitas liberações de radiações e 

partículas altamente energéticas podendo atingir a Terra e causar tempestades 

magnéticas. 

 

2.2. Tempestades magnéticas e índices geomagnéticos 

2.2.1 Atividade solar 

No núcleo do sol, ocorrem processos de fusão nuclear que consistem em 

fundir átomos de Hidrogênio em átomos Hélio, ao final da reação, parte da massa 

dos átomos de Hidrogênio não é transformada integralmente em átomos de Hélio, 

pela Lei de conservação das massas, a quantidade de massa que não foi atribuída 

ao átomo de Hélio é lançada à natureza em forma de energia, está foi calculada por 

Einstein como sendo o produto da massa “perdida” pelo quadrado da velocidade da 

luz no vácuo (      ). 

A fusão nuclear ocorre a altíssimas temperaturas, no núcleo do Sol a 

temperatura é estimada à cerca de 1,5.     K. O transporte da energia gerada no 

núcleo é feita pelo processo de radiação. A energia é transportada por fótons, que 

ao serem absorvidos pelos íons contidos no plasma solar, são reemitidos até chegar 

a superfície solar, onde podem ser emitidos em todas as direções, podendo atingir  o 

planeta Terra. 

Além de fótons, outras partículas podem escapar da atmosfera externa do Sol 

(coroa solar), como por exemplo, partículas alfa, elétrons, prótons, etc. O vento 

solar, como é chamado esse plasma ejetado do sol, possui velocidade média de 
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aproximadamente 400 km/s e carregam parte do campo magnético do Sol. A figura 

2.7 ilustra o vento solar em direção a magnetosfera da Terra. 

 

Figura 2.7: Ilustração do vento solar e da magnetosfera da Terra. Fonte: SDO/NASA 
 

Quando o vento solar atinge a magnetosfera, as partículas carregadas 

interagem com o campo geomagnético, parte desse plasma vai para os polos, 

influencia a ocorrência de auroras. Além disso, o plasma também se introduz em 

outras latitudes, criando uma corrente em volta do planeta chamada corrente de 

anel. 

2.2.2 Tempestades magnéticas 

O campo magnético da Terra é constantemente afetado pela atividade solar, 

o impacto entre o vento solar e a magnetosfera, pode causar mudanças na sua 

geometria, promovendo variações na magnitude do campo geomagnético, esse 

fenômeno é denominado de tempestade magnética. 

A tempestade magnética pode durar entre um e cinco dias (SALOMONI, 

2008) e é divida em fases que estão relacionadas com as características da 

intensidade do campo geomagnético. Quando o vento solar impacta com a 

magnetosfera, as linhas de campo são comprimidas (verificar figura 2.8), causando 

assim uma intensificação do módulo do campo geomagnético, está é chamada de 

fase inicial da tempestade magnética (NOGUEIRA, 2009). Logo após a fase inicial, 

acontece a intensificação da corrente de anel, causado pelo aumento partículas 

carregas que são aprisionadas nesta corrente, sendo assim corrente de anel é 

intensificada gerando um campo magnético com sentido oposto ao da componente 
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horizontal do campo geomagnético, esta é a fase principal da tempestade, 

identificada pela diminuição da intensidade do campo geomagnético total 

(GONZALEZ, 1994).  

 

Figura 2.8: Interação entre o vento solar e magnetosfera terrestre. (Davies, 1990) 
 

A fase seguinte é chamada de fase de recuperação, onde a corrente de anel 

reduz sua intensidade e assim o campo geomagnético recupera a intensidade que 

possuía antes da tempestade. Uma das formas de identificar uma tempestade 

magnética é através dos índices geomagnéticos, estes descrevem o comportamento 

do campo geomagnético e são muito importantes para estudos da relação Sol-Terra. 

2.2.3 Índice Dst 

O Dst (Disturbance Storm-Time) é um índice que mede a atividade 

geomagnética e é baseado na intensidade média da componente horizontal do 

campo geomagnético  medido em quatro observatórios próximos ao equador 

geomagnético e os dados são fornecidos a cada hora e possui unidade de nano 

Tesla (nT) (FEDRIZZI, 2003). Quando o Dst atinge valores negativo muito abaixo do 

normal, é possível concluir que está ocorrendo uma tempestade magnética muito 

intensa, por isso este índice é representa principalmente a magnitude da corrente de 

anel (YAMASHITA, 2000). A partir do Dst é possível identificar cada fase da 

tempestade magnética, como pode ser verificado na figura 2.9. 
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Figura 2.9: Fases da tempestade magnética. (DE PAULA. 1987) 
 

As tempestades magnéticas são classificadas de acordo com o índice Dst em 

quatro classes (TSURUTAMI, et al. 1997), como mostrado na figura 2.10. 

 

Figura 2.10: Classificação da Tempestade magnética pelo índice Dst. 
 

2.2.4 Índice Kp 

O índice planetário Kp (em idioma alemão Planetarische kennziffer), mensura 

a entrada de energia na magnetosfera, ou seja, estima o grau perturbação do campo 

geomagnético. 

É um parâmetro logarítmico, fornecido a cada três horas, contendo 

informações sobre as variações magnéticas ocorridas com relação à curva de um 

dia geomagnéticamente calmo neste intervalo de três horas (FEDRIZZI, 2003). O 
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índice possui uma escala de 0 a 9, sendo que para períodos com valores abaixo de 

4 é relacionado como calmo, e acima de 5 indica tempestade magnética (NOAA. 

2011). A atividade geomagnética também pode ser classificada pelo índice Kp, como 

mostra a figura 2.11. 

 

Figura 2.11: Relação entre índice Kp e a intensidade da tempestade magnética. 
Adaptado de Batista, 2003. 

A identificação do comportamento do campo geomagnético só é possível com 

auxílio de magnetômetros, os do tipo fluxgate são os mais indicados para este tipo 

de medidas, pois são sensíveis a campos magnéticos de baixa intensidade que é o 

caso do campo magnético da Terra. 

 

2.3. Magnetômetro Fluxgate 

 

Magnetômetro fluxgate (FGM), é um dispositivo capaz de medir campos 

magnéticos estáticos ou variáveis, além da direção e da intensidade do campo, ou 

apenas a intensidade do mesmo. Seu principio de funcionamento é a utilização de u 

sensor magnético que está baseado nas propriedades de saturação magnética, que 

possibilita a modificação do fluxo magnético, por causa da variação da 

permeabilidade magnética do material utilizado como núcleo. 

O núcleo do sensor é formado por um material magnético não linear, com alta 

permeabilidade, envolvido por duas bobinas: uma bobina principal de entrada, 

alimentada por uma determinada corrente alternada; e uma bobina secundária de 

saída, que induz uma corrente alternada de saída com período proporcional à 
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intensidade do campo magnético externo. Na figura 2.12 é possível observar um 

esboço de um sensor magnético de fluxo saturado. 

 

 
Figura 2.12: Ilustração do sensor magnético. 

 

A bobina primária recebe um sinal de corrente alternada, fazendo com que 

seja gerado um campo magnético de acordo com a Lei de Ampére-Maxwell, pois um 

campo elétrico variável com o tempo produz um campo magnético variável com o 

tempo. Este campo magnético controla a permeabilidade do núcleo. Para um núcleo 

de alta permeabilidade magnética, o campo magnético externo será desviado para 

dentro dele (Fig. 2.13a). Sendo assim, o fluxo que atravessa a bobina principal será 

muito intenso. Quando acontecer a saturação do núcleo por causa do campo 

magnético produzido pela bobina principal, a permeabilidade magnética do material 

irá diminuir, ou seja, as linhas de campo deixarão de se centralizar na bobina 

primária, sendo assim, o fluxo do campo magnético externo atenuará (Fig. 2.13b). O 

fluxo magnético ao redor da bobina secundária irá variar; sendo assim, pela Lei de 

Faraday-Lenz, será produzida uma força eletromotriz induzida. Esta força 

eletromotriz é proporcional ao campo magnético externo. 
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Figura 2.13: Fluxo do campo magnético no núcleo: (a) Núcleo com alta 
permeabilidade magnética, e (b) Núcleo com baixa permeabilidade magnética. 

(KABATA, 2000) 

 

Considerando-se uma corrente alternada de entrada, dada pela seguinte 

equação: 

 

                                                            (2.10) 

 

De acordo com a lei de Ampére, para um solenóide, o módulo do campo 

magnético na espira principal (  ) é dado por: 

 

 

 

Sendo      a corrente na bobina primária, então o vetor campo magnético na 

espira principal, na direção do campo magnético ( ̂ ), é: 

 

Sendo    é permeabilidade magnética no vácuo,   é o número de espiras da 

bobina principal e    o comprimento do solenóide, sendo assim o vetor campo 

magnético total que passa pelo núcleo é obtido por: 

 

O vetor campo magnético externo ( ⃗⃗⃗   ), quando há qualquer outro campo 

magnético no local, será o campo geomagnético. Sendo assim, substituindo-se a 

equação 2.12 na equação 2.13, então vetor campo magnético total pode ser 

calculado por: 

(2.11) 

(2.12) 

(2.13) 
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O módulo do campo magnético total é dado por: 

 

 

 

Onde    é o campo magnético produzido de acordo com as condições da 

bobina primária e o    é o campo geomagnético. 

 

Se considerarmos a intensidade do campo magnético da terra pequena o 

suficiente ao ponto de ser igualada a zero, como o núcleo do magnetômetro é 

formado por um material magnético não linear, é possível observar a indução 

magnética (B) no núcleo do sensor a partir de um gráfico da relação B-H como 

representado na figura 2.14. 

 

Figura 2.14: Relação B-H. 

A indução magnética (B) é dada por: 

 

  (2.16) 

Na medida em que o campo interno na primeira bobina (H) aumenta, a indução 

magnética (B) também aumenta até atingir o ponto saturação, ou seja, a excitação é 

suficiente para saturar o núcleo ferromagnético, como a corrente de entrada é 

alternada, o campo magnético produzido pela bobina principal satura o núcleo a 

(2.14) 

 (2.15) 
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cada semi-ciclo. Cada vez que o núcleo passa do estado saturado para não 

saturado, ou vice e versa, a bobina secundária gera um pulso induzido pelas linhas 

de campo magnético que passam por ela. Portanto a cada semi-ciclo é induzido um 

pulso.  

 

A força eletromotriz induzida pela segunda bobina é dada pela Lei de Faraday: 

 

(2.17) 

 

A variação do fluxo magnético gera uma tensão induzida, onde o fluxo 

magnético é dado por: 

  ∮  ⃗⃗    ⃗⃗⃗⃗⃗⃗  

 

Considerando-se que o sentido do vetor campo magnético e o do vetor área 

sejam iguais e a superfície permanece constante, então: 

 

(2.18) 

 

Substituindo a equação 2.18 na equação 2.17, temos: 

 

         
     

  
 

Pela equação 2.16, temos: 

         [
 

  
  ] 

Como o campo magnético e a permeabilidade variam com o tempo, então: 

 

         [ 
  

  
  

  

  
] 

 

Substituindo H pelo módulo do vetor campo magnético (equação 2.15), então: 

 

         

[
 
 
 

√(       )            
  

  
  

 √(       )          

  

]
 
 
 

 

Substituindo         pelo módulo da equação 2.12 e considerando o campo 

externo como constante, então: 
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(2.19) 

 

Fazendo a aproximação do gráfico da equação 2.19, é possível perceber que 

a tensão mantém sempre uma mesma amplitude, a única variação ocorrerá no 

período do sinal, como mostrado na figura 2.15. 

 

Figura 2.15: Aproximação do gráfico da equação 2.19 feito pelo aplicativo on-line 
Wolframalpha. 

Ao aplicar o campo magnético externo (campo geomagnético para este caso) 

a curva de histerese mudará, pois o ponto de saturação a relação B-H pode 

aumentar ou diminuir (na direção de H) de acordo com o sentido do campo 

magnético externo no qual o núcleo estará sujeito. Nos gráficos da figura 2.16, 

mostram-se os campos magnéticos (H) nas duas situações: 
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Figura 2.16: Gráfico B-H comparado com o gráfico da figura 2.14: (a) Para um 

campo magnético em um determinado sentido, e (b) Para um campo magnético em 
um sentido oposto. 

Os pontos de saturação não mudaram na direção de B. O campo magnético 

H depende do campo gerado pela corrente alternada de alimentação na bobina 

primária (       ) o qual depende da frequência desta corrente; o próprio campo 

magnético H também depende do campo magnético externo, como foi mostrado na 

equação 2.14. Portanto, o período do sinal de saída só dependerá dessas 

grandezas. Sendo considerado o produto        como uma constante C. Portanto a 

tensão de saída pode ser dada pela seguinte equação: 

 

 

(2.20) 

 

 

Além do sensor magnético, é necessária uma forma de obter as medidas, em 

intervalos de tempo pré-determinados e com as escalas necessárias para o estudo 

dos dados, assim o magnetômetro está completo para poder realizar a análise dos 

resultados adquiridos. 

 

  



43 
 

3. MATERIAIS E PROCEDIMENTOS 

 

3.1. Sensor Fluxgate: FGM – 3h 

Para a realização deste estudo foi utilizado o sensor comercial fabricado pela 

Speake&Co, FGM – 3h,que é um dos mais sensíveis da série dos FGM, com 

balanço periódico de 8    até 16    e uma sensibilidade de 1 nT, atuando em um 

intervalo de  15 000 nT. Esse sensor é capaz de medir a intensidade nas três 

direções do campo magnético que se quer medir, mas não de forma simultânea. 

(Verificar figura 3.1). 

 

Figura 3.1: Sensor fluxgate FGM – 3h. 

O sensor possui uma estrutura eletrônica interna que usa o princípio de um 

magnetômetro de fluxo saturado. Na extremidade do sensor existem quatro pinos 

conectores machos. Os pinos são configurados de acordo com a ilustração abaixo: 

 

Figura 3.2: Configuração dos pinos do sensor. 
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O invólucro do sensor foi retirado para se observar o seu interior. Nele existe 

uma placa eletrônica de simples configuração, e duas espiras estão colocadas sobre 

a placa, envolvendo um núcleo ferromagnético, como mostrado na figura 3.3.  

 

Figura 3.3: Eletrônica do FGM-3h; (a) Placa eletrônica do FGM, onde o primeiro 
pino (da esquerda para direita) é a alimentação; (b) lado oposto da placa, com o 
espaço reservado para as bobinas; (c) lado oposto da placa sob as bobinas que 

estão envolvendo o núcleo. 
 

A alimentação do sensor (InPut) deve ser feito por um sinal de corrente 

contínua (DC), essa corrente é transformada para alternada (AC) por um circuito 

oscilador, a tensão máxima de alimentação suportada pelo sensor é de 7 V, a 

tensão recomendada pelo fabricante é de 5 V. O sinal de saída (out Put) é 

amplificado por um circuito amplificador. O circuito em blocos da placa eletrônica do 

FGM-3h pode ser visto na figura 3.4. 
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Figura 3. 4: Circuito em blocos da placa eletrônica. 

 

Pode ser usado um cabo USB para alimentar o magnetômetro com uma 

tensão contínua de 5 V. Na saída do cabo USB é possível captar o sinal de saída 

com o auxílio de um osciloscópio. (verificar figura 3.5) 

 

 
Figura 3.5: (a) Cabo USB de alimentação e saída de dados; (b) Sinal de saída de 

um magnetômetro na posição vertical. 
 

A forma da onda do sinal gerado pelo sensor é um pulso com modulação 

(PWM - pulse with modulation), onde no eixo vertical se mede tensão, que 

normalmente possui apenas um valor máximo (neste caso 5 V) e um valor mínimo 

de 0 V. No eixo horizontal se mede o período (neste caso em   ) ou a frequência da 

onda. A intensidade do campo magnético o qual se quer medir é proporcional à 

frequência do sinal de saída. Analisando-se o sinal de saída para um campo 
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magnético externo nulo, verifica-se que o período do sinal será igual ao período 

corrente alternada que alimenta a bobina primária (fig. 3.6). 

 

Figura 3.6: Sinal de saída para um campo magnético externo nulo. 
 

Submetendo-se o sensor a um campo magnético externo não nulo, o período 

poderá aumentar ou diminuir, dependendo do sentido do campo (verificar figura 3.7). 

É possível comparar o sinal de saída, para diferentes campos externos, com o sinal 

da figura 3.6. 

 

Figura 3.7: Sinais de saída de campos magnéticos externos não nulos comparado 
com o da figura 3.6: (a) Para um campo magnético com um determinado sentido, e 

(b) Para um campo magnético com sentido oposto. 
 



47 
 

A calibração do sensor pode ser feita por um gráfico disponibilizado pelo 

fabricante. 

 

 
Figura 3.8: Gráfico para calibração do sensor FGM - 3h. 

 

A equação da reta é aproximada por: 

                  

Um Oersted (1,0 Oe) equivale a cem micro Tesla (100  T), sendo assim, um 

Tesla (1,0 T) equivale a dez mil Oersted (    Oe). 

 

O período depende da intensidade do campo magnético que se quer medir, 

pois a intensidade do campo magnético externo faz variar o ponto de saturação do 

material usado como núcleo, aumentando ou diminuindo o período do pulso a cada 

semi-ciclo, dependendo da intensidade do campo. 

 

O sinal também pode ser obtido por meio de um osciloscópio digital, neste 

caso podem ser salvo no computador como mostrado na figura 3.9. 

(3.1) 
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Figura 3.9: Sinal no osciloscópio digital. 

 

O sinal de saída do sensor é analisado por um programa em linguagem 

Labview. 

3.2. Programa em linguagem Labview 

O Labview é um ambiente de programação com sintaxe gráfica, desenvolvido 

inicialmente em 1986. O software é comercial e possui como aplicações principais a 

realização de medições e automação.  

Cada programa feito no Labview é chamado de Instrumento Virtual (VI), onde 

este possui o painel frontal e o diagrama de blocos. O painel frontal é a interface 

entre o instrumento virtual e o usuário, aquilo que será apresentado ao usuário de 

acordo com as condições de programação. O diagrama de blocos é onde será feito 

o código gráfico do programa, as condições impostas no diagrama de blocos serão 

visualizadas pelo usuário no painel frontal. (verificar fig 3.10) 

 

Figura 3.10: (a) Painel Frontal; (b) Diagrama de blocos. 
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Os dispositivos de aquisição de dados (DAQ) têm de ser instalados para que 

a placa-mãe não o reconheça como um hardware estranho e o sistema operacional 

do computador não consiga analisar o sinal adquirido pelo dispositivo. O Labview é 

que vai identificar o DAQ e fazer a leitura dos dados. Existe uma extensão que é 

instalada junto com o software LabView, chamada Measurement&Automation 

Explorer. Através dessa extensão é possível saber se o dispositivo está funcionando 

corretamente. 

Selecionado a função Test Panels, aparecerá uma janela onde poderá ser 

feito o teste do funcionamento do dispositivo. O usuário irá indicar em que porta o 

dispositivo está conectado, e irá fornecer a escala, a frequência e a quantidade de 

amostras adequada, como pode ser verificado na figura 3.11. 

 

Figura 3.11: Janela do Test Panels, com um teste do FGM - 3h. 

Depois da verificação poderá ser iniciada a programação do instrumento 

virtual. Neste trabalho o objetivo foi programar um osciloscópio virtual para realizar a 

leitura do sinal do sensor FGM-3h e armazenar as medidas obtidas. 

Quando o DAQ é instalado ele pode ser configurado utilizando a ferramenta 

DAQ Assistent, no qual pode ser indicado a porta que esta sendo usada, qual o tipo 
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de medida que será feita e de que forma o dispositivo está conectado ao sensor 

(verificar figura 3.12). 

 

Figura 3.12: Tela de configuração do DAQ Assistent. 

Para visualizar o sinal de saída pelo painel virtual é necessário utilizar uma 

função chamada de Waveform Graph, essa ferramenta serve como um osciloscópio 

digital, no qual é possível configurar a forma que o usuário quer observar o sinal 

(verificar figura 3.13). 

 

Figura 3.13: a) Diagrama de blocos; b) Forma da onda no painel frontal. 
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Outras funções do LabView foram utilizadas para melhorar a execução do 

programa. 

 While Loop: Possibilita que o programa fique sendo executado 

continuamente. 

 

 Time Delay: Adiciona o tempo necessário para cada ciclo, ou seja, o 

usuário poderá definir o tempo para que cada medida seja feita. 

 

 Write ToMeasurement File: Salva os dados obtidos em planilhas com 

o formato próprio (LVM). Nesta função o usuário poderá selecionar 

como os arquivos serão armazenados e em que intervalo de tempo. 

 

 STOP: É um botão adicionado ao painel frontal, a relevância desta 

função é que o programa poderá parar a execução sem que seja criado 

um novo arquivo de dados, caso seja necessário. 

 

 Numeric: Indica quantas vezes o programa foi executado, ou seja, 

quantas medidas foram feitas desde quando o programa foi iniciado. 

 

 Timing and transition measurements: Essa ferramenta possibilita 

que sejam armazenadas apenas as informações que o usuário julgar 

relevante. 

Este programa em Labview possibilita somente o armazenamento dos dados 

referentes ao sinal do sensor, sendo assim, foi necessária a criação de outro 

programa para poder converter o sinal de saída do sensor em campo magnético, 

para que assim fosse realizado o estudo dos dados e esse novo aplicativo foi feito 

em linguagem Java. 

 

3.3. Programa em Linguagem Java 

Java é uma linguagem de programação orientada a objetos desenvolvida em 

1995 pela empresa Sun Microsystems e possui licença publica. É uma linguagem 

sintaticamente parecida com a linguagem C++, porém é independente de plataforma 
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e portável em diferentes sistemas operacionais, ou seja, não é necessário gerar uma 

versão para cada plataforma (verificar figura 3.14) 

 

Figura 3.14: Ilustração da interpretação de um programa em linguagem Java para 
diversas plataformas. 

 

O ambiente de desenvolvimento da linguagem Java utilizado foi o Netbeans 

IDE versão 8.0.2, que possui uso livre para criação de aplicativos em outras 

linguagens e está disponível para download pelo site: 

https://netbeans.org/downloads/.  

Para este trabalho, foi criado um programa com três variáveis de entrada e 

cinco variáveis de saída, além de outras ferramentas instaladas utilizando bibliotecas 

disponíveis gratuitamente para desenvolvimento de aplicativos em Java. Uma 

exemplificação simples em blocos do algoritmo básico do programa pode ser 

conferida na figura 3.15. 

 

Figura 3.15: Diagrama de blocos do programa em linguagem Java. 
 

O programa desenvolvido recebe os valores do período para as componentes 

vertical e horizontal do campo geomagnético em segundos (s), e também o valor 

médio da intensidade em Oersted (Oe) de acordo com o modelo de referência 

https://netbeans.org/downloads/
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disponibilizado no sitio da Administração oceânica e Atmosférica Nacional dos 

Estados Unidos (NOAA), esse pode ser encontrado em uma opção de instruções 

próxima a aba para inserir os valores (fig 3.16). Além disso, deve ser inserido o 

horário no qual foram feitas as medidas e a data. 

 

Figura 3.16: Demonstração para inserir valores de entrada no programa. 

Quando o usuário seleciona a opção de calcular os valores do período são 

convertidos para micro segundos ( s) e assim são fornecidas as variáveis de saída 

do programa (fig 3.17); Intensidade do campo na componente vertical (z), 

Intensidade do campo na componente horizontal (h), Intensidade total do campo (H) 

e o erro relativo entre a medida e o valor esperado pelo modelo. 

 

Figura 3.17: Demonstração do calculo de uma medida. 

Vários cálculos podem ser feitos, pois o programa armazena-os, mas caso o 

usuário queira automatizar o processo existe uma ferramenta que importar os 
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arquivos salvos no formato LVM e realiza o calculo de todas as medidas feitas para 

cada arquivo, como pode ser demonstrado na figura 3.18. 

 

Figura 3.18: Ilustração de como importar arquivos. 

Após importar os arquivos é possível plotar o gráfico da intensidade do campo 

geomagnético para o dia em que foi feito as medidas, pode ser visualizado o gráfico 

para as componentes e para a intensidade total como pode ser verificado na figura 

3.19. 

 

Figura 3.19: Gráficos plotados pelo programa: a) Gráfico da intensidade total; b) 
gráfico da componente horizontal; c) Gráfico da componente vertical; d) Os Três 

gráficos anteriores plotados juntos. 
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Os gráficos podem ser armazenados em arquivos com formato PNG, o 

programa também possibilita salvar projetos para que o usuário não perca as 

medidas já calculadas, sendo possível ainda gerar relatório para calcular as médias 

e exportar para arquivos PDF e CSV (verificar figura 3.20). 

 

Figura 3.20: Relatório gerado e salvo em formato PDF. 

Ao finalizar o aparato experimental e os programas de aquisição e de estudo 

dos dados, o magnetômetro obteve resultados que serão discutidos no próximo 

capítulo.  
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4. RESULTADOS E DISCURSÕES 

 

Neste capítulo serão apresentados os resultados que foram obtidos pelo 

magnetômetro. As medidas de campo geomagnético foram feitas Inicialmente no 

laboratório de pesquisas magnéticas do Departamento de Física Teórica e 

Experimental (DFTE) da UFRN, algumas foram feitas na estação de pesquisas 

ionosféricas da UFRN, e por fim, na sala do Grupo de Pesquisas em Clima Espacial 

da UFRN.  O magnetômetro passou por diversas fases até possuir sua versão final 

que foi capaz de medir as variações do campo geomagnético causadas em 

tempestades magnéticas. 

 

4.1.  Magnetômetro Fluxgate versão inicial 

Inicialmente o magnetômetro foi construído como o uso do sensor FGM – 3h, 

conectado ao computador através de um dispositivo de aquisição de dados (DAQ) 

com interface analógico-digital fabricado pela National Instruments, chamado NI 

USB-6009. Esse dispositivo é alimentado por um cabo USB que faz a comunicação 

entre o dispositivo e o computador. 

 

Figura 4.1: DAQ NI USB-6009. 

 

O instrumento possui trinta e dois pinos, dos quais dezesseis estão 

distribuídos para a parte analógica e os outros para a parte digital. Cada pino possui 

uma determinada numeração e sua função é determinada pelo Datasheet do 

dispositivo. Os pinos 30 e 31 são para alimentação externa. Para este trabalho o 
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pino 31 é o mais recomendado, pois gera uma tensão de até 5 V, uma alimentação 

ideal para o sensor FGM-3h. 

 

Foi utilizada a porta analógica AI0, onde os pinos desta porta são conectados 

a um cabo que foi construído para este trabalho. O cabo está ligado ao sensor. 

 

 

Figura 4.2: a) Conexão na porta analógica; b) Cabo produzido para obter os dados 
do sensor; c) Conexão no sensor FGM-3h. 

 

Para apoiar o sensor e o DAQ, foi construído na oficina mecânica do DFTE 

um suporte de madeira com parafusos paramagnéticos para não influenciar nas 

medidas. Neste aparato foi feito um disco no qual um sensor fica livre para girar no 

plano horizontal, mas o outro sensor deve permanecer fixo na vertical. Também foi 

feito um encaixe para poder firmar o DAQ. 

 

 

Figura 4.3: Suporte de madeira com os sensores e o DAQ. 

Para obter os dados foi criado um programa em linguagem Labview, que 

consistia em uma construção de um osciloscópio virtual no qual era possível 
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visualizar o sinal do sensor posicionado na vertical Para que a execução do 

programa fosse continua e salvar os dados obtidos, foi necessário sofisticar o 

algoritmo com as funções While Loop e Write To Measurement File. Os dados são 

salvos em arquivos com formato LVM, que podem ser abertos em programas leitores 

de planilhas ou bloco de notas. Ao final destes ajustes o programa do magnetômetro 

obteve a seguinte aparência mostrada nas figuras 4.4 e 4.5:  

 

 
Figura 4.4: Diagrama de blocos com o algoritmo da primeira versão. 

 

Figura 4.5: Painel frontal com o sinal obtido pelo dispositivo. 
 

Porém as medidas realizadas com esse magnetômetro não se mostraram 

satisfatórias, pois o sinal demonstrado no painel frontal não condizia exatamente 
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com o que era percebido pelo sensor. Os dados obtidos não possuíam informações 

capazes medir campos magnéticos, apenas de mensurar. Um ímã foi movimentado 

próximo ao sensor, nas figuras 4.6 e 4.7 é possível identificar a aproximação e o 

afastamento do ímã respectivamente. 

 

 

Figura 4.6: Sinal com período relativamente alto, causado pelo aumento da 
intensidade do campo magnético ao redor do sensor (aproximação do ímã). 

 

Figura 4.7: Sinal com período relativamente baixo, causado pela diminuição da 
intensidade do campo magnético ao redor do sensor (afastamento do ímã). 
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Ao analisar os arquivos gerados pelo programa, os pontos não seguem o 

padrão esperado, não possibilitando fazer medidas quantitativas, apenas 

qualitativas. Esse problema ocorreu pelo fato do DAQ possui um alcance efetivo 

para frequências de até 48 kHz, o sinal de saída do sensor apresenta frequências de 

100 kHz até 1,0 MHz, portanto não é possível calcular o campo magnético obtido, 

com este dispositivo. 

 

Para poder realizar os cálculos das medidas do campo geomagnético, foi 

utilizado um osciloscópio digital fabricado pela Agilent Technologies, capaz de salvar 

as medidas em formato de imagem PNG, mas de forma manual, não existe uma 

função no sistema do instrumento capaz de automatizar o armazenamento dos 

dados.  

 

Figura 4.8: Osciloscópio digital. 

Algumas medidas foram realizadas utilizando esse equipamento. O campo 

geomagnético foi medido nas três componentes do vetor  ⃗⃗, como foi discutido na 

secção 2.1 do capitulo de fundamentação. No dia 21 de Maio de 2014 o sensor foi 

posicionado exatamente em cada direção não de forma simultânea, o sinal obtido foi 

comparado com o modelo do IGRF. As medidas foram feitas na estação de 

pesquisas ionosféricas da UFRN.  
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Na direção da componente norte, o sinal obteve o período mostrado na figura 

4.14. 

 

Figura 4. 4: Sinal de saída da componente norte. 

Para este sinal foi observado um período de 20  s. Utilizando a equação 3.1, 

é possível obter a intensidade do campo geomagnético nessa direção. 

              

Portanto, para esta componente a intensidade do campo geomagnético na 

região é de aproximadamente 30 248 nT. 

 

Na direção da componente leste, o sinal obteve o período mostrado na figura 

4.15. 

 

Figura 4.5: Sinal de saída da componente leste. 
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Para este sinal foi observado um período de 12  s. Utilizando a equação 3.1, 

é possível obter a intensidade do campo geomagnético nessa direção. 

 

              

Portanto, para esta componente a intensidade do campo geomagnético na 

região é de aproximadamente 1 093 nT. 

Na direção da componente vertical, o sinal obteve o período mostrado na figura 

4.16. 

 

Figura 4.6: Sinal de saída da componente vertical. 

Para este sinal foi observado um período de 10  s. Utilizando a equação 3.1, é 

possível obter a intensidade do campo geomagnético nessa direção. 

 

               

Portanto, para esta componente a intensidade do campo geomagnético na 

região é de aproximadamente - 6 195 nT. 

 

Para obter a intensidade do campo geomagnético, bastar utilizar a equação 

2.9. 

  √         

Sendo assim; 

| ⃗⃗⃗|  √      (  )        
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Esta é a magnitude do vetor campo geomagnético medido com o sensor FGM-

3h. Pelo modelo da IGRF 2011, a intensidade do vetor campo geomagnético em 

Natal no dia 21 de Maio de 2014 é de aproximadamente 26 259,1 nT (fig 4.7).  

 

 
Figura 4.7: Tabela com dados do modelo disponibilizado pela NGDC. 

 

O erro relativo da medida pode ser encontrado pela seguinte relação: 

 

     
|         |

    
 

 

Onde      é a intensidade do campo geomagnético medido 

experimentalmente e      é a intensidade do campo fornecida pelo modelo é dada 

por. Sendo assim: 

 

                   

 

Um erro considerado alto, pois este resultado foi obtido em um determinado 

momento do dia e até então sem uma condição para tratamento dos dados. Ainda 

não era possível fazer um programa para realizar leituras durante dias, pois o 

computador que era utilizado até então não possuía condições ideais de uso.  Por 

consequência, as medidas eram armazenadas ainda utilizando o DAQ, apenas para 

observar o comportamento do campo geomagnético durante um dia inteiro, os 

arquivos eram salvos em forma de planilha e depois plotados no software Origin. Na 

figura 4.8 podemos observar a variação da intensidade do campo geomagnético 

entre os dias 23 e 24 de Setembro de 2014. 

(4.1) 
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Figura 4.8: a) Sinal do campo entre 12 h e 13 h (horário local) do dia 23/09/14. 

 b) Primeiras horas do amanhecer do dia 24/09/14, entre 4 h e 5 h. 

 

Com a aquisição de um computador provido de configurações ideais, 

comprado pela AEB, foi possível armazenar as medidas do osciloscópio digital 

através de uma nova programação em Labview, finalizar o magnetômetro e estudar 

os dados obtidos. 

 

4.2. Magnetômetro Fluxgate versão final 

Para armazenar os dados com uma melhor qualidade e de forma 

automatizada, o osciloscópio foi conectado ao computador, sendo o Labview 

responsável pela identificação do equipamento como um hardware periférico. Em 

vista disso, foi necessária a construção de um novo programa em linguagem 

Labview capaz de realizar e arquivar as medidas do osciloscópio. Até então, só 

existia a possibilidade de adquirir os dados com um sensor, sendo assim, a 

componente vertical foi escolhida para ser medida, pois possui posição fixa no 
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aparato experimental. O algoritmo deste novo programa e o sinal de saída do 

osciloscópio no Labview pode ser conferido nas figuras 4.15 e 4.16 respectivamente. 

 

Figura 4.9: Diagrama de blocos do programa para o osciloscópio com um sensor. 
 

 

Figura 4.10: Painel frontal do programa para o osciloscópio com um sensor. 
 

 Logo as primeiras medidas com esta nova configuração não se mostrou 

satisfatória, pois as tabelas de dados possuíam muitos pontos ao longo de um dia de 

aquisição, esse problema se dava pela forma em que estavam sendo salvos os 

dados. Os arquivos LVM ficavam com um tamanho significantemente alto, pois a 
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formato de salvamento consistia em uma medida a cada dez segundos (10 s) no 

intervalo de vinte e quatro horas (24h), ou seja, por dia eram feitas pouco mais de 

oito mil registros e para cada dado existia uma tabela com seiscentas linhas, para 

uma coluna com os valores do tempo e outra com os valores da tensão de saída 

referente ao sinal do sensor (fig 4.11).  

 

Figura 4. 11: Tabelas com os valores nulos (à esquerda) e do sinal obtido (à direita). 
 

Para corrigir esse problema, a função de armazenamento foi configurada para 

salvar um arquivo a cada seis horas. Já o comando responsável pelo tempo de cada 

medida foi ajustado para uma medida por minuto, desta maneira, o número de 

valores nulos diminuiu, tornando possível adquirir vários dados por dias.  
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No dia 19 de maio de 2015, depois de um período de manutenção, foi 

detectada uma súbita diminuição na intensidade do campo geomagnético na 

componente vertical (verificar figura 4.12). 

 

Figura 4. 12: Medida do campo geomagnético em 19/05/2015. 

Ao analisar o Índice Dst deste dia e dos dias seguintes (fig 4.13), foi 

observado que este dia, estava inserido em um período de tempestade magnética. 

 

Figura 4.13: Índice Dst entre os dias 5 de Maio a 1 de Junho de 2015. Dados 
disponibilizados no sitio da LASP. 
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Ao analisar as medidas dos dias subsequentes e obter a média de cada dia, 

foi possível observar o comportamento mostrado na figura 4.14. 

 

Figura 4.14: Perfil do campo geomagnético na componente vertical entre os dias 19 
e 31 de Maio. 

 

Pode-se concluir que o dia 19 de maio foi o dia de fase principal da 

tempestade magnética e que a partir do dia 21 se inicia a fase de recuperação do 

campo geomagnético, outro dado que corrobora essa afirmação é o índice Kp que é 

disponibilizado no sítio do NOAA (verificar figura 4.15). 

 
Figura 4.15: Índice Kp entre os dias 17 e 20 de maio de 2015. 

Para um índice Kp acima de quatro podemos concluir que houve uma 

tempestade magnética e que o dia de sua máxima intensidade foi exatamente o dia 

19 de maio.  
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Entretanto, a componente que mais contribui para as variações do campo 

geomagnético é a horizontal, mas para ser possível medi-la, se fazia necessário 

outra ponteira de osciloscópio e uma reconfiguração do programa em linguagem 

Labview. Ao refazer o algoritmo, sendo agora para múltiplos canais de entrada, 

mantendo a mesma estrutura de salvamento, porém, foi adicionado o a programa 

uma nova função que permite o registro direto do período do sinal, não precisando 

mais identificar de forma manual (fig 4.16). Assim o magnetômetro passou a realizar 

duas medidas simultâneas (fig 4.17), fornecendo e armazenando o período de cada 

sensor, possibilitando o cálculo da intensidade total do campo geomagnético. 

 

Figura 4.16: Diagrama de blocos, versão final do programa em linguagem Labview. 

 

Figura 4.17: Painel frontal, versão final do programa em linguagem Labview. 
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O programa feito utilizando a plataforma de linguagem Labview, é capaz 

apenas de armazenar os dados, para poder fazer o estudo dessas medidas foi 

idealizado um programa que faria essa análise, pedindo ao usuário os valores do 

campo geomagnético segundo o modelo de referência para o local estudado, os 

períodos medidos para a componente vertical (z) e para a componente horizontal 

(h), em fim, o programa fornecerá a intensidade de cada componente, a intensidade 

total do campo geomagnético e o erro relativo entre a medida experimental e o valor 

do modelo. Para a criação deste algoritmo, foi criado um programa simples em 

linguagem G, para testar as lógicas necessárias, logo após o programa foi 

convertido para uma linguagem C++, onde era possível abri-lo como um arquivo 

executável como é mostrado na figura 4.18. 

 

Figura 4.18: Tela de execução do programa em C++. 

No entanto este programa não se mostrava ideal, pois não era capaz de 

armazenar os valores fornecidos, com a ajuda do técnico em programação de 

computadores José Erivaldo da Cunha Júnior, que se dispôs a converter o algoritmo 

para uma linguagem Java, o programa ficou mais sofisticado e por ele foram criados; 

A opção de exportar os dados em formatos de tabela (CSV) e texto (PDF) esse 

utilizando a biblioteca Itextpdf, salvar projetos em formato próprio, plotar os gráficos 

das componentes e da intensidade total essa função opera com o código 

disponibilizado pela JFreeChart, além de ler os arquivos LVM para automatizar a 

leitura dos dados. A versão final do programa possui 4,07 Mb de tamanho e é capaz 
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de realizar salvamento automático para caso de falta de energia elétrica ou 

paralização do sistema operacional (fig 4.19). Todas as bibliotecas de programação 

do aplicativo construído possuem licença publica e seu uso é livre para criação de 

programas em linguagem Java. 

 

Figura 4.19: Programa em linguagem Java para estudo dos dados. 
 

Deste modo, a versão final do magnetômetro fluxgate foi concluída, sendo 

necessária apenas manutenção do equipamento, para casos de interrupção do 

fornecimento de energia elétrica. Desde o dia 29 de Maio de 2015 que o 

magnetômetro está realizando medidas com esta versão, consequentemente foi 

possível obter resultados satisfatórios que serão discutidos a seguir. 

4.3. Análise dos resultados 

Foi observado em alguns dados obtidos com o magnetômetro, períodos de 

variações da intensidade do campo geomagnético que de acordo com a literatura 

podem ser causas de tempestades magnéticas que ocorreram nestes intervalos de 

tempo. Neste tópico serão mostradas duas tempestades magnéticas que o correram 

no mês de Junho de 2015, onde estas perturbações foram percebidas pelo 

instrumento. Também será apresentado medidas realizadas em dias considerados 
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calmos e a relação entre o valor experimental e o valor esperado de acordo com o 

modelo IGRF. 

4.3.1. Tempestade magnética entre 06 a 12 de Junho de 2015 

Imagens capturadas pelo satélite SOHO, no dia 6 de junho de 2015, mostra 

uma ejeção de partículas do sol (verificar figura 4.20). 

 

Figura 4.20: Imagens da ejeção de partículas do sol, gravadas no dia 06/06/15 

disponibilizadas no site: http://sohowww.nascom.nasa.gov/home.html 

O vento solar proveniente dessa ejeção atingiu a magnetosfera da Terra 

horas depois e o resultado dessa interação pode ser percebido pela variação do 

índice Dst nesse dia e nos dias seguintes, como é mostrado na figura 4.21.  

 

Figura 4.21: Índice Dst entre os dias 20/05 e 20/06 de 2015. Fonte: LASP. 
 

Analisando a figura 4.27, é possível perceber um aumento do índice entre os 

dias 06/06 e 07/06, e uma súbita diminuição nos dias 08/06 e 09/06, atingindo um 

valor de aproximadamente -70 nT, verificando a figura 2.10 esta tempestade é 

classificada como sendo moderada, sendo assim, o perfil da intensidade total do 

campo geomagnética deve ter um perfil parecido, pois a fase inicial se caracteriza 

http://sohowww.nascom.nasa.gov/home.html
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em um aumento do módulo do campo e a fase principal uma diminuição. Para cada 

dia, foi feita uma média da intensidade total do campo magnético da Terra, medido 

pelo magnetômetro. Portanto, o gráfico da intensidade média com relação aos dias, 

entre 06 e 12 de Junho, pode ser observado na figura 4.28. 

 

Figura 4.22: Perfil da intensidade do campo geomagnético entre os dias 06 e 12 de 
Junho de 2015. 

Outro índice que mensura o quão intensa foi à tempestade magnética é o 

índice Kp, que para os dias da fase principal se mostrou relativamente alto, atingido 

um máximo igual a seis no dia 08 de Junho, como é mostrado na figura 4.23, sendo 

assim, verificando a figura 2.11 a atividade geomagnética é classificada como 

intensa. 

 

Figura 4. 23: Índice Kp entre os dias 07 e 10 de Junho. Fonte: NOAA/SWPC. 
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Desta maneira, pode-se concluir que o magnetômetro fluxgate desenvolvido 

foi sensível à tempestade magnética e conseguiu com sucesso identificar o intervalo 

de dias para cada fase, onde a fase inicial ocorreu entre os dias 06 e 07 de Junho, a 

fase principal acontece nos dias 08 e 09 de Junho e a fase de recuperação se inicia 

no dia 10 de Junho. 

4.3.2. Tempestade magnética 21 a 24 de Junho de 2015 

No dia 21 de Junho de 2015 o satélite SOHO, capturou imagens de uma 

ejeção de partículas provenientes do Sol (verificar figura 4.24). 

 

Figura 4.24: Imagens da ejeção de partículas do sol, gravadas no dia 21/06/15 
disponibilizadas no site: http://sohowww.nascom.nasa.gov/home.html 

O vento solar proveniente dessa ejeção ao atingir magnetosfera da Terra 

provoca variações no índice Dst, como pode ser observado na figura 4.31. 

 

Figura 4.25: Índice Dst entre os dias 01/06 e 30/06 de 2015. Fonte: INPE. 
 

http://sohowww.nascom.nasa.gov/home.html
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Analisando a figura 4.31, pode-se perceber que entre os dias 21 e 22 de 

Junho houve um aumento no índice Dst e que entre os dias 22 e 23 de Junho 

ocorreu uma acentuada diminuição, atingindo um valor de aproximadamente -180 

nT, verificando-se uma tempestade magnética neste intervalo de tempo que de 

acordo com a figura 2.10 é classificada como intensa.  

Com os dados obtidos pelo magnetômetro, foi feito uma média da intensidade 

total do campo geomagnético para cada hora, entre os dias 20 e 24 de Junho de 

2015, como pode ser verificado na figura 4.26.  

 

Figura 4.26: Perfil da intensidade do campo geomagnético entre os dias 20 e 24 de 
Junho de 2015 (Horário de Brasília). 

O perfil desenhado pelo gráfico obtido discrimina uma tempestade magnética 

com fase inicial acontecendo próximo ao meio-dia do dia 22, a fase principal 

ocorrendo no final dia 22 e primeiras horas do dia 23 e a fase recuperação sendo 

iniciada na madrugada do dia 23. A intensidade dessa tempestade pode ser 

mensurada pelo índice Kp (verificar figura 4.27). 
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Figura 4.27: Índice Kp entre os dias 21 e 24 de Junho. Fonte: NOAA/SWPC. 
 

De acordo com a figura 4.33, pode-se perceber que o índice Kp tem valor 

máximo igual a oito e que foi atingido no final do dia 22 e nas primeiras horas do dia 

23, de acordo com a figura 2.11 a atividade magnética é classificada como severa, 

corroborando assim com os resultados obtidos pelo magnetômetro, verificando mais 

uma vez que o equipamento desenvolvido foi bem sucedido. 

4.3.3. Medidas para dias considerados calmos 

Além de ser sensível as variações causadas pelas tempestades magnéticas, 

o magnetômetro fluxgate é capaz de realizar medidas muito próximas aos valores 

esperados pelo modelo de referência, em dias considerados calmos, ou seja, para 

dias em que a variação do campo geomagnético estão abaixo do valor de referência. 

Utilizando gráficos e tabelas disponibilizados pelo INPE a partir de medidas 

feitas pela rede EMBRACE de magnetômetros, é possível identificar quais os dias 

são considerados calmos, como é mostrado na figura 4.28. 
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Figura 4. 28: Média par ao dia 11 de Junho de 2015. Fonte: INPE. 
 

A partir dos valores medidos para o dia 11 de Junho de 2015, foi concluído 

que este dia é dito como dia calmo, sendo assim, utilizando o programa do 

magnetômetro foi obtido o gráfico para as medidas deste dia e o valor médio da 

intensidade total do campo geomagnético, em seguida foi calculado o erro relativo 

entre o valor experimental e o valor do modelo, como pode ser verificado na figura 

4.29. 
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Figura 4.29: Gráfico da intensidade total do campo geomagnético para o dia 11 de 
Junho de 2015 e relatório gerado do dia. 

 

O valor médio da intensidade total para esse dia foi de 0,262231 Oe que 

equivale a 26 223,1 nT, para este dia o valor da intensidade segundo o modelo da 

IGRF poder ser conferido na figura 4.30. 

 

Figura 4. 30: Tabela com dados do modelo disponibilizado pela NGDC. 

Sendo assim, utilizando a equação 4.1 é possível calcular o erro relativo entre 

o valor experimental e o valor teórico, obtendo assim o seguinte valor: 
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Utilizando o mesmo método para o dia 18 de Junho de 2015, também 

considerado com dia calmo, é possível estabelecer uma relação entre o valor 

medido experimentalmente e o valor esperado. 

 

Figura 4.31: Média para o dia 18 de Junho de 2015. Fonte: INPE. 
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Para este dia o gráfico da intensidade do campo geomagnético com relação 

ao tempo, e a média do módulo pode ser observado na figura 4.32. 

 
Figura 4.32: Gráfico da intensidade total do campo geomagnético para o dia 18 de 

Junho de 2015 e relatório gerado do dia. 

 

O valor médio da intensidade total para esse dia foi de 0,260804 Oe que 

equivale a 26 208 nT, para este dia o valor da intensidade segundo o modelo da 

IGRF poder ser conferido na figura 4.33. 

 

Figura 4.33: Tabela com dados do modelo disponibilizado pela NGDC. 
 

Sendo assim, utilizando a equação 4.1 é possível calcular o erro relativo entre 

o valor experimental e o valor teórico, obtendo assim o seguinte valor: 
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A diferença entre os erros relativos dos dias 11 e 18 de junho pode ter sido 

causada por ruídos captados pelo sensor, pois o mesmo não foi perfeitamente 

isolado de influências externas. 

5. CONCLUSÕES 

O magnetômetro fluxgate descrito neste trabalho, se mostrou bem sucedido, 

pois é capaz de obter dados para estudos do campo geomagnéticos e fenômenos 

espaciais, como as tempestades magnéticas. Para dias calmos o instrumento realiza 

medidas com erro relativo menor que um por cento (1%). O dispositivo ainda deverá 

ser mais bem isolado, pois algumas medidas foram sensíveis a ruídos causados 

pela aproximação de equipamentos eletrônicos.  

 

As medidas feitas pelo magnetômetro poderão ser disponibilizadas 

futuramente, mediante a criação de um computador servidor que armazene e 

exporte os dados para a rede de internet.  

 

Por fim, a partir deste estudo experimental, é possível a construção de um 

magnetômetro para ser embarcado como carga útil em foguete de sondagem. 
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ANEXOS 

 

Algoritmo do programa em Java desenvolvido em linguagem C++ 

 

//algoritmo "Magnetômetro" 

// Função: Calcular os valores do campo geomagnético 

// Autor: José Pedro da Silva Júnior 

// Data: 30/05/2015 

#include <iostream> 

#include <math.h> 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

using namespace std; 

 

int main (){ 

float Tz1, Tz, Hz, Th1, Th, Hh, H, model, Er; 

printf("digite o valor do periodo para a componente z: \n"); 

scanf("%f",&Tz1); 

Tz=Tz1*1000000; 

printf("O valor do periodo da componente z em micro segundos e:  %.3f\n",Tz); 

Hz=(Tz-11.7)/27.44; 

 

printf("O valor da intensidade do campo na componente z e: %.8fOe\n",Hz); 

printf("digite o valor do periodo para a componente h: \n"); 

scanf("%f",&Th1); 

Th=Th1*1000000; 

printf("O valor do periodo da componente z em micro segundos e:  %.3f\n",Th); 

Hh=(Th-11.7)/27.44; 

printf("O valor da intensidade do campo na componente h e: %.8fOe\n",Hh); 

 

H = sqrt( (pow(Hz,2)) + (pow(Hh,2)) ); 

printf("O valor da intensidade total do campo geomagnetico H e: %.8fOe\n",H); 

printf("Digite o valor da intensidade total do campo geomagnetico de acordo com o 

modelo em Oe: \n"); 

scanf("%f",&model); 
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Er = (fabs(H-model)/model)*100; 

printf("O valor do erro relativo entre a medida experimental \n"); 

printf("e a medida prevista no modelo em porcentagem e: %.3fpor cento\n",Er); 

printf("\n\n"); 

system ("pause"); 

  return 0; 

} 
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