
Departamento de Engenharia Elétrica 

Desenvolvimento de Amperímetro Alicate Baseado em Magnetômetros 

GMR para Medição de Correntes Elétricas Contínuas 

 

Alunos: Marcos Civiletti de Carvalho e Camila Schuina 

Orientador: Carlos Roberto Hall Barbosa 

 

 

1 - INTRODUÇÃO 

1.1 - Objetivos 

O objetivo geral deste projeto é desenvolver um amperímetro que permita a medição de 

correntes elétricas sem a necessidade de alteração do circuito, baseado em magnetômetros 

GMR, e que permita a medição de correntes contínuas e também alternadas.  

 

1.2 - Amperímetros 

Amperímetros são instrumentos cujo propósito é a medição da corrente elétrica que 

passa por um determinado condutor. São essenciais em diversas aplicações e podem ser de 

diversos tipos, dependendo da maneira como funcionam, podendo necessitar interromper o 

condutor ou não. 

Quando é necessário que se interrompa o circuito, há o problema da falta de 

praticidade – muitas vezes é necessário medir a corrente que passa por um circuito que não é 

facilmente alterável. É o caso de amperímetros shunt, que envolvem inserir um resistor em 

série com o condutor e medir a diferença de potencial nesse resistor – pela Lei de Ohm, 

conhecendo-se o valor de resistência e a diferença de potencial, é possível calcular a corrente 

que passa pelo condutor. Porém, além da questão de ser necessário interromper o circuito, 

ainda há a questão de que, ao se inserir um resistor em série com o condutor, a corrente que 

passa por ele será alterada. Esse problema decai quanto menor o valor do resistor, mas não há 

como evitá-lo totalmente. 

Contudo, uma corrente elétrica passando por um fio gera um campo magnético circular 

ao seu redor, cuja intensidade em cada ponto varia conforme a intensidade da corrente e a 

distância que se encontra do fio [1]. Logo, conhecendo-se o campo magnético gerado pela 

corrente em um ponto do espaço e a distância desse ponto ao fio pelo qual ela passa, é 

possível calcular o valor dessa corrente. 
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Baseados nesse fato há os amperímetros do tipo alicate, que são tradicionalmente 

usados em aplicações de engenharia elétrica para medição de correntes alternadas, sendo 

baseados no posicionamento de uma bobina ao redor do condutor elétrico. A corrente elétrica 

alternada gera um campo magnético circunferencial (também alternado) ao redor do condutor, 

e este campo magnético alternado induz uma corrente elétrica na bobina do amperímetro. 

Como há uma proporcionalidade direta entre a intensidade do campo magnético e a amplitude 

da corrente elétrica (seja no condutor primário ou na bobina), é possível associar a corrente 

elétrica na bobina à corrente que se deseja medir. No caso de correntes contínuas, contudo, 

não há indução de corrente elétrica na bobina, pois o campo magnético circunferencial é 

contínuo. Neste caso, é necessário medir diretamente o campo magnético contínuo, com o 

auxílio de algum transdutor de fluxo magnético, e associar a magnitude deste campo 

magnético com a magnitude da corrente elétrica primária.  

Um possível transdutor de campo magnético que pode ser utilizado nesta aplicação são 

os sensores de efeito Hall. Sensores de efeito Hall, quando sujeitos a um campo magnético, 

apresentam uma diferença de potencial proporcional a este. Podem ser utilizados para 

medição de correntes contínuas, porém possuem problemas como baixo nível de saída, pouca 

estabilidade em relação à temperatura e alta sensibilidade a cargas estáticas [2]. 

 

1.3 - Sensor GMR 

O magnetômetro GMR consiste em um material cuja resistência elétrica varia 

consideravelmente conforme o campo magnético no qual se encontra [3], sendo possível, 

então, estimar esse campo conforme varia a resistência do elemento GMR.  

Um sensor GMR comercial do fabricante NVE (modelo AA005-02, cujas características 

se encontram na tabela 1 retirada do datasheet do sensor) é composto por quatro resistores 

GMR em configuração de Ponte de Wheatstone, sendo dois resistores magneticamente 

blindados. A ponte, alimentada por tensão ou corrente contínua, produz diferentes tensões de 

saída de acordo com a variação de resistência dos dois sensores GMR que não são blindados. 

Desta forma, o sensor GMR é uma possível alternativa para a confecção de 

amperímetros que meçam correntes elétricas contínuas ou alternadas, sem necessidade de 

interromper o circuito. 
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Tabela 1: Características de sensores GMR do fabricante NVE. 

 

 

2 - BANCADA EXPERIMENTAL 

Como o objetivo é estudar a viabilidade da confecção de um amperímetro, a utilização 

de somente um GMR não seria suficiente, pois é necessário conhecer a distância do GMR ao 

fio no qual há a passagem de corrente para que se possa estimá-la. Para resolver este 

problema, foi proposta uma configuração com dois sensores GMRs, mantidos a uma distância 

fixa e conhecida um do outro (3 cm). Assim, medindo-se a variação de tensão de ambos os 

sensores GMRs é possível estimar a corrente, independentemente da distância do condutor 

aos sensores, e também estimar a própria distância entre os GMRs e o condutor [2].  

Ambos os sensores foram colocados em uma placa de circuito universal, na qual foi 

feito um furo pelo qual passa um condutor ligado diretamente a uma fonte de corrente, sendo 

este o mensurando do amperímetro. Esse furo, a aproximadamente 1 cm de distância de um 

dos sensores e 3 cm de distância do outro, foi feito de forma que o fio passe 

perpendicularmente à placa, pois a configuração dos sensores e o seu posicionamento faz com 

que esta seja a forma de maximizar o campo magnético que afeta os sensores. O sensor mais 

próximo do furo foi denominado sensor 1 e o sensor mais distante sensor 2. 

Foi necessário resolver o problema da resistência do GMR variar apenas com o módulo 

do campo magnético, e não com o sentido do mesmo. Para contornar esse problema, foi 

posicionado um ímã permanente próximo aos sensores, polarizando-os em uma região linear, 

de forma que correntes elétricas em um sentido aumentem o campo aplicado ao sensor, 

enquanto que no sentido oposto diminuam esse campo, sem inverter o sentido do mesmo. 
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A sensibilidade do GMR utilizado neste projeto é 0,45 mV/V/Oe, podendo ler campos 

de 0 a 80 Oe, sendo a região linear de 10 Oe a 70 Oe. Portanto, a faixa ideal seria em torno de 

40 Oe. Foi medida a saída do sensor GMR alimentado com 10 V sem a passagem de nenhuma 

corrente no condutor, ajustando-se a posição do ímã de forma a gerar uma saída próxima a 

180 mV (0,45 mV/V/Oe x 10 V x 40 Oe, sendo 10 V a alimentação e 40 Oe o campo 

desejado). 

Na figura 1, é possível ver ambos os sensores, o ímã e o condutor. O sensor com fios 

negros é o sensor 1, enquanto que o sensor com fios vermelhos é o sensor 2. 

 

 

Figura 1: Sensores GMR na placa universal. 

 

Para estudar o efeito da histerese e eventuais outras flutuações, todas as medições foram 

feitas em ciclos: a corrente no fio, inicialmente 0 A, foi aumentada até 3,5 A, diminuída até     

-3,5 A e por fim aumentada até 0 A, com intervalos de 0,5 A entre as medições. Para cada 

etapa, foram feitos três ciclos de medições. 
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3 - SENSOR GMR ALIMENTADO POR TENSÃO 

 

3.1 - Circuito Eletrônico 

Nesta primeira etapa, as entradas do sensor foram ligadas diretamente a uma fonte de 

tensão de 10 V e as saídas a um voltímetro, conforme indicado na figura 2. O sensor GMR é 

representado pela ponte de Wheatstone, sendo os resistores R1 e R4 magneticamente 

blindados, sendo essa blindagem representada pela caixa tracejada ao redor deles. 

 

 

Figura 2: Circuito eletrônico do sensor GMR alimentado por tensão 

 

3.2 - Resultados 

Não foi possível fazer medições dos valores de saída pois, para as condições dadas, 

havia flutuações do sensor GMR em ordem de grandeza igual às variações correspondentes a 

correntes na ordem de amperes. Ou seja, não havia como afirmar se o valor de variação na 

saída medido era causado pela corrente passando no fio ou pela flutuação do próprio sensor. 

Além disso, as variações ocorridas eram de valores pequenos o suficiente para que a exatidão 

do voltímetro se tornasse insuficiente. Como o sensor GMR possui menos flutuação quando 

alimentado por corrente, ao invés de tensão, passou-se à segunda configuração, detalhada a 

seguir. 
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4 - SENSOR GMR ALIMENTADO POR CORRENTE 

 

4.1 - Circuito Eletrônico 

Foi projetado e implementado em Protoboard um circuito eletrônico com três funções: 

• Alimentar o sensor GMR por corrente contínua de 2 mA, utilizando fontes de 

corrente baseadas em amplificadores operacionais (AmpOps), o que reduz 

significativamente a variação com a temperatura do GMR; 

• Amplificar a tensão de saída, melhorando significativamente a relação tensão-

ruído; e 

• Ajustar o offset de tensão de saída referente ao ímã, de forma que, para uma 

corrente de 0 A no fio, haja uma saída de 0 mV, levando a uma relação linear 

com mínimo coeficiente linear. 

A figura 3 apresenta um diagrama esquemático do circuito eletrônico desenvolvido, 

sendo a tensão no pino 6 do INA129  a tensão de saída do circuito. O resistor RG define o 

ganho do INA, sendo um resistor de 1000 ohms equivalente a um ganho de 50 vezes. A 

tensão no pino 8 é uma tensão de referência, que serve para ajustar o offset do circuito, e os 

resistores R1, R2, R3 e R4 representam o sensor GMR, sendo os resistores R1 e R4 

magneticamente blindados. 

 

Figura 3: Diagrama esquemático do circuito de condicionamento                                 

do sensor GMR alimentado por corrente. 
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4.2 - Montagem Experimental 

O circuito esquematizado acima foi montado utilizando uma Protoboard, alimentado por 

uma fonte de tensão e tendo sua saída medida por um voltímetro. A figura 4 apresenta uma 

imagem da Protoboard com os elementos do circuito: 

 

 

Figura 4: Circuito da figura 3 implementado em Protoboard. 

 

Foi possível, então, fazer as medições para um sensor. Nesta etapa, foram feitas as 

medições do sensor 1 apenas pois, como será mostrado na seção 5, posteriormente foi 

desenvolvida uma maneira mais eficiente de fazer as medições. 

 

4.3 - Resultados 

Os resultados obtidos foram conforme esperado, apresentando padrão linear. A tabela 2 

apresenta os valores de saída obtidos para o sensor. 
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Tabela 2: Tensões de saída no sensor 1 para diferentes correntes 

 

Utilizou-se, então, o programa Excel para traçar a curva linear que melhor aproxima os 

pontos, conforme apresentado na figura 5: 

 

Figura 5: Gráfico de tensão de saída (V) versus corrente (A) 
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O sensor, portanto, se comportou da maneira esperada, havendo proporção linear entre a 

corrente no fio e a saída de tensão no sensor. A equação obtida pode ser então utilizada para 

encontrar a corrente no fio, dada a tensão na saída do sensor, embora esta equação só possa 

ser utilizada para o sensor nas condições deste experimento. 

 

4.4 - Duplicação do circuito 

Como o objetivo era analisar o comportamento de dois sensores GMRs distintos, foi 

necessário duplicar o circuito já existente para possibilitar medições simultâneas em ambos os 

GMRs. O mesmo circuito foi implementado em outra Protoboard, utilizando as mesmas 

fontes de tensão. A figura 6 apresenta a placa universal com os sensores e ambas as 

Protoboards. 

 

 

Figura 6: Sensores GMR e circuitos de condicionamento 
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5 - AUTOMAÇÃO DA BANCADA EXPERIMENTAL 

 

5.1 - Sistema de aquisição de dados 

Para minimizar os erros referentes à flutuação do sensor, de forma a medir dados mais 

consistentes, foi utilizado um sistema de aquisição de dados da National Instruments, NI-

USB-6229, mostrado na figura 7, que permite a aquisição de dados com maior frequência, 

exatidão e precisão, além da manipulação desses dados diretamente através do uso de um 

computador.  

 

 

Figura 7: Sistema de aquisição de dados  
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5.2 - Programa em LabView 

Para que fosse possível utilizar o sistema de aquisição de dados, foi desenvolvido um 

sistema em LabView que permite a comunicação entre o NI-USB-6229 e o computador. O 

programa (VI) mostrado na figura 8 foi implementado, fazendo com que o sistema lesse a 

diferença de potencial nas saídas dos circuitos com uma certa frequência, armazenando os 

valores até que, quando atingido um certo número de valores, o programa fizesse a média de 

todos, mostrasse na tela e iniciasse novamente o processo. Dessa forma, flutuações pontuais 

podem ser corrigidas. A frequência e o número que determina o fim do processo são ambos 

controláveis pelo Painel Frontal do programa, representado abaixo. No Diagrama em Blocos, 

o bloco laranja representa a frequência de leitura de pontos por segundo e o bloco azul, o 

número de valores que determina quando fazer a média. Os canais 0 e 1 representam, 

respectivamente, as tensões de saída referentes ao sensor 2 e ao sensor 1. 

 

Figura 8: Programa em LabView 

Foi escolhida uma frequência de 10000 pontos por segundo, com a média sendo feita a 

cada 50000 pontos (5 segundos). A Figura 9 apresenta o sistema ligado ao computador. 

 

Figura 9: Sistema de aquisição de dados ligado a computador com o programa 

LabView 
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5.3 - Resultados 

Os resultados obtidos foram conforme esperado, apresentando padrão linear. A tabela 3 

apresenta os valores de saída para medições feitas apenas do sensor 2: 

Tabela 3: Tensões de saída no sensor 2 para diferentes correntes 

 

 

Utilizando o programa Excel para traçar a curva linear que melhor aproxima os pontos, 

obteve-se o gráfico mostrado na figura 10. 

 

Figura 10: Gráfico de tensão de saída (mV) versus corrente (A) 
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O resultado foi o mesmo do anterior: o sensor se comportou de maneira esperada, 

havendo proporção linear entre a corrente no fio e a saída de tensão no sensor. A equação 

obtida pode ser então utilizada para encontrar a corrente no fio, dada a tensão na saída do 

sensor, embora esta equação só possa ser utilizada para o sensor nas condições deste 

experimento. 

Foi feita, então, a medição de ambos os sensores simultaneamente, com os resultados 

apresentados na Tabela 4: 

Tabela 4: Tabela com dados obtidos 

 

Utilizando o programa Excel para traçar as curvas lineares que melhor aproximam os 

pontos, obtiveram-se os gráficos apresentados nas figuras 11 e 12: 

 

Figura 11: Gráfico de tensão de saída (mV) versus corrente (A) para o sensor 1 
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Figura 12: Gráfico de tensão de saída (mV) versus corrente (A) para o sensor 2 

 

O sensor 2 apresentou uma linearidade consistente com o teste anterior, enquanto que o 

sensor 1 apresentou maior dispersão dos pontos. 

 

6 - AMPERÍMETRO GMR 

 

6.1 - Calibração do amperímetro 

Como o objetivo final é a confecção de um amperímetro, é necessário resolver o 

problema inverso: dadas a tensões de saída medidas pelos dois canais do sistema de aquisição 

de dados, estimar a corrente elétrica que flui pelo condutor. Para isso, foi utilizado o programa 

Matlab para ajustar os parâmetros do problema. 

Dado o arranjo do sistema, a tensão de saída do circuito pode ser deduzida a partir da 

corrente e diversos parâmetros. As equações (1) a (4) apresentam, para um sensor n, o cálculo 

passo-a-passo da tensão de saída no circuito (Vn) em função da corrente (I), da sensibilidade 

do sensor (Kn), da distância do sensor ao condutor (rn), do campo magnético referente ao ímã 

permanente (H0n), da tensão de offset no sensor devido a fatores internos (V0n), do ganho do 

INA (Gn) e da tensão de offset (Voffn). Nas equações abaixo, Hn representa o campo magnético 

no qual o sensor se encontra e VnGMR representa a tensão de saída do circuito, que é medida 

pelo sistema de aquisição de dados. 
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Como há dois sensores, o equacionamento indica a existência de 12 parâmetros (não 

incluindo a corrente) – no caso em que foram feitos os testes utilizando o mesmo circuito de 

condicionamento, pode-se considerar o mesmo ganho para ambos, havendo então apenas 11 

parâmetros. 

Por meio dos dados encontrados e do equacionamento analítico, a função lsqcurvefit do 

Matlab permite encontrar os valores dos parâmetros que melhor se adequam ao problema, de 

forma a gerar uma função que siga o fenômeno e melhor se aproxima dos dados 

experimentais, em termos do erro quadrático médio. Para isso, é necessário escolher valores 

iniciais para os parâmetros a serem otimizados, bem como limites (superior e inferior) para os 

parâmetros. A Tabela 5 apresenta os valores iniciais e os limites inferiores e superiores 

definidos para os parâmetros a serem otimizados. 

Tabela 5: Parâmetros do algoritmo de ajuste não-linear 

Parâmetro Valor Inicial Limite Inferior Limite Superior 
K1 e K2 4,5 mV/Oe 4,0 mV/Oe 5,0 mV/Oe 

r1 0,01 m 0,008 m 0,012 m 
r2 0,04 m 0,038 m 0,042 m 

H01 e H02 40 Oe 38 Oe 42 Oe 
V01 e V02 0 V -100 mV 100 mV 
G1 e G2 50 45 55 

Voff1 e Voff2 -9 V -10 V -8 V 
 

Os dados foram processados utilizando dois programas separados: um para os dados 

obtidos simultaneamente, com circuitos de condicionamento distintos, e um para os dados 

obtidos separadamente, utilizando o mesmo circuito de condicionamento. A única diferença 

entre os programas é o parâmetro de ganho que, como explicado anteriormente, é apenas um 

no caso dos dados obtidos separadamente. 

Após a obtenção dos parâmetros, o programa foi utilizado para calcular os coeficientes 

angular e linear que permitem obter a tensão de saída em função apenas da corrente no 

condutor e da distância. Para o sensor 2, a distância r2 foi substituída por (r1+h), sendo h a 

distância entre os sensores (3 cm). Desta forma, fica simplificada a solução do problema 

inverso – obtenção da corrente a partir das tensões de saída nos sensores. Ainda é possível, 

embora não seja o interesse primário, calcular a distância do condutor ao amperímetro. 
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6.2 - Resultados 

Para os dados obtidos separadamente (Tabelas 2 e 3), os parâmetros encontrados são 

apresentados na tabela 6. 

Tabela 6: Parâmetros referentes aos dados obtidos separadamente 

Parâmetro Valor Inicial 
K1 4,4979 mV/Oe 
K2 4,0325 mV/Oe 
r1 0,0108 m 
r2 0,042 m 

H01 40,109 Oe 
H02 40,394 Oe 
V01 5,1679 mV 
V02 19,7007 mV 
G 48,2154 

Voff1 -8,9449 V 
Voff2 -8,8031 V 

 

Utilizando esses parâmetros, é possível calcular as equações (5) e (6) da tensão de saída 

nos circuitos em função da corrente no condutor e da distância do sensor 1. 

 

 

Para os dados obtidos simultaneamente (Tabela 4), os parâmetros estimados se 

encontram na tabela 7. 

 

Tabela 7: Parâmetros referentes aos dados obtidos simultaneamente 

Parâmetro Valor Inicial 
K1 4,2968 mV/Oe 
K2 4,006 mV/Oe 
r1 0,0114 m 
r2 0,042 m 

H01 40,5464 Oe 
H02 40,5778 Oe 
V01 10,2623 mV 
V02 28,917 mV 
G1 47,9522 
G2 45,529 

Voff1 -8,7695 V 
Voff2 -8,7111 V 
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Utilizando esses parâmetros, é possível calcular as equações (7) e (8) da tensão de saída 

nos circuitos em função da corrente no condutor e da distância do sensor 1.  

 
 

Vê-se que os coeficientes angulares das equações obtidas de maneiras distintas são bem 

próximos, enquanto que há discrepância nos valores dos coeficientes lineares. Como o 

amperímetro requer a obtenção dos dados simultaneamente, os parâmetros mais interessantes 

ao problema são as equações (7) e (8). 

Por fim, para verificar a confiabilidade do sistema, foram calculados, para os diferentes 

valores de tensão de saída, os valores de corrente e comparados aos valores fornecidos pela 

fonte de corrente. A figura 13 mostra o gráfico dos pontos medidos, onde o eixo horizontal 

representa os valores de corrente nominais e o eixo vertical representa os valores de corrente 

calculados por meio das equações (5) e (6) para os diferentes dados. 
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Figura 13: Correntes calculadas (A) versus correntes nominais (A) 
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A figura 14 apresenta o mesmo gráfico, porém com as correntes calculadas utilizando as 

equações (7) e (8). 
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Figura 14: Correntes calculadas (A) versus correntes nominais (A) 

 

6.3 - Conclusões 

Os estudos realizados corroboraram a hipótese de poderem ser utilizados sensores 

GMRs para o desenvolvimento de um amperímetro CC do tipo alicate, embora ainda sejam 

necessários aperfeiçoamentos no circuito eletrônico de condicionamento.  

O amperímetro GMR que está sendo desenvolvido tornará possível a medição da 

corrente elétrica em condutores de maneira mais prática que a dos amperímetros encontrados 

no mercado, sejam eles convencionais – que necessitam interromper o circuito, fazendo com 

que a corrente a ser medida passe totalmente pelo amperímetro – ou do tipo clamp (alicate) – 

que necessitam envolver totalmente o condutor cuja corrente se deseja medir. O amperímetro 

GMR necessita simplesmente de uma aproximação ao condutor, estimando simultaneamente a 

corrente elétrica e a distância. 

Como etapa futura, é interessante utilizar sensores GMR de maior sensibilidade (na 

tabela 1 há exemplo de sensores até 30 vezes mais sensíveis que os sensores utilizados nesse 

estudo), o que possibilitaria uma análise mais exata e precisa. Além disso, deve ser feito um 

aperfeiçoamento nos circuitos eletrônicos de condicionamento, para minimizar as flutuações 

ainda existentes. Havendo, então, um circuito aperfeiçoado, ele pode ser então implementado 

em placa de circuito impresso, não sendo mais necessária a utilização de Protoboards. 
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