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Resumo 

 

Neste trabalho foi desenvolvido um estudo sobre a precessão livre de 

onda contínua (CWFP-continuous wave free precession), uma condição especial da 

precessão livre no estado estacionário (SSFP), e algumas aplicações. Os resultados 

experimentais, e de simulações, mostraram que este sinal é atingido após a 

passagem por dois estágios iniciais. O primeiro é dependente da heterogeneidade 

do campo magnético, relacionado a razão Tp/T2*. O segundo, o qual é chamado de 

estado quasi-estacionário, é dependente de ambos os tempos de relaxação do 

sistema em estudo, T1 e T2. Este segundo estágio é responsável por levar a 

magnetização do estado de equilíbrio térmico a um estado verdadeiramente 

estacionário. Tendo como informação a amplitude da magnetização no estado de 

equilíbrio térmico e no estado verdadeiramente estacionário, e também do 

decaimento do sinal durante o estado quasi-estacionário, é possível determinar, 

rápida e simultaneamente, ambos os tempos de relaxação do sistema, fazendo um 

único experimento. Esse método oferece aplicações interessantes para o estudo de 

processos dinâmicos, propostas também neste trabalho. Foi possível verificar que o 

sinal de CWFP pode ser utilizado para acompanhar cinética de reações, e também 

variações de viscosidade do meio, por exemplo, em reações de polimerização, 

associadas à mobilidade molecular em função de mudanças estruturais. Um método 

para avaliar a condutividade térmica de elastômeros foi proposto, com o 

fornecimento de resultados quantitativos muito próximos daqueles encontrados na 

literatura, e que utilizam outros métodos. A dependência do sinal de CWFP com a 

freqüência de offset também permitiu realizar um estudo, com aplicação em RMN de 

alta resolução, sobre a supressão de sinal de solvente. Os resultados demonstraram 



 

que é necessário fazer alguns ajustes na largura de pulsos, juntamente com o ciclo 

de fases, para minimizar as anomalias de intensidade e de fase dos sinais no 

espectro transformado. Essa técnica foi aplicada em espectroscopia ‘in vivo’, a qual 

permite resolver, por exemplo, problemas como a determinação de açúcares em 

frutas, onde o sinal é bastante próximo do intenso sinal da água. 

 



 

Abstract 

 

In this work a study of the continuous wave free precession (CWFP), a 

special condition of the steady-state free precession (SSFP), and some applications, 

was developed. The experimental results, together with simulated ones, have shown 

that the CWFP signal is attained after two previous stages. The first one is dependent 

on the non-homogeneity of the magnetic field, related to Tp/T2* ratio. The second, 

which is called quasi-stationary state, is dependent of both relaxation times, T1 and 

T2. This second stage allows leading the magnetization in the thermal equilibrium to a 

truly stationary state. The information of the signal amplitude in the thermal 

equilibrium and in the steady state, and also the signal decaying during the quasi-

stationary state, allows the fast and simultaneous determination of the relaxation 

times, performed in a single experiment. This method offers interesting applications 

for studying dynamical processes, also proposed in this work. It was possible to verify 

that the CWFP signal can be used to monitor kinetics of reactions, which variations of 

viscosity are involved, for example, in polymerization reactions, always associated to 

structural changes. A method for evaluating thermal conductivity in elastomers was 

proposed, with results in accordance to the literature, which uses other methods. The 

dependence of the CWFP signal with the offset frequency has permitted to study an 

application to the High-Resolution NMR, about the solvent suppression. The results 

demonstrated that it is necessary to perform some adjustments in the pulse width, 

together the phase cycle, to minimize some phase and intensity anomalies of the 

frequency-domain signal. This technique was applied in ‘in vivo’ spectroscopy, which 

can solve, for example, problems with the determination of the sugar content in fresh 

fruits, where the sugar signal is very close to the intense signal of the water.
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1. INTRODUÇÃO 

 

A ressonância magnética nuclear (RMN) é uma das técnicas mais 

utilizadas para o estudo e resolução de diversos problemas, nas mais diferentes 

áreas, devido à sua grande versatilidade. Esta técnica se divide em duas grandes 

modalidades, de acordo com sua aplicação, sendo elas a espectroscopia e a 

imagem por RMN. Em espectroscopia os estudos de elucidação estrutural são os 

mais difundidos, mas além destes, outros estudos de processos dinâmicos, por 

exemplo, empregam esta técnica de forma bastante eficiente1, 2. 

No entanto, a RMN é uma técnica de baixa sensibilidade quando 

comparada com outras espectroscopias, como por exemplo, as espectroscopias 

ópticas (UV-Visível) e vibracionais (FTIR). Isso é devido à pequena diferença de 

população entre os níveis de energia nuclear envolvidos nas transições, em razão da 

pequena diferença de energia entre esses níveis. No campo magnético terrestre os 

níveis de energia do núcleo se encontram praticamente degenerados, devido à baixa 

intensidade deste campo. Para que ocorra o desdobramento destes níveis é 

necessário introduzir a amostra num campo magnético externo (B0) de maior 

intensidade e numa direção preferencial. Nessa condição os núcleos magnéticos se 
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orientam tanto a favor quanto contra ao campo aplicado, de acordo com seus spins. 

Os núcleos que se orientam a favor de B0 preenchem um nível de menor energia, 

enquanto que os núcleos que se orientam contra B0 ficam alocados num nível de 

maior energia. A diferença de população destes níveis segue a distribuição de 

Maxwell-Boltzman, sendo que a diferença de energia entre esses níveis será tanto 

maior quanto maior for o B0 aplicado. Como conseqüência, o nível de menor energia 

será mais populado, e as transições serão observadas com maior sensibilidade. 

Dentro da espectroscopia por RMN, duas subdivisões são amplamente 

empregadas, sendo elas a de baixa resolução (B0<1,5 T) e a de alta resolução 

(B0>1,5 T). A primeira delas envolve campos magnéticos externos de baixa 

intensidade e pouco homogêneos, e utiliza como principal informação para 

diferenciação entre compostos diversos, os tempos de relaxação longitudinal (T1) e 

transversal (T2).  

Através da segunda, na qual são empregados imãs de campo 

magnético intenso e com boa homogeneidade, é possível realizar um estudo muito 

mais refinado, baseado em mínimas alterações de estrutura química, que resultam 

em diferenças de deslocamento químico e acoplamento escalar. O avanço da 

tecnologia tem permitido a obtenção de campos magnéticos cada vez mais intensos 

e homogêneos, através de imãs supercondutores, e que tornaram esta técnica muito 

mais sensível em relação aos primeiros experimentos realizados com uso da 

mesma. Com isso tornou-se possível a obtenção de espectros muito melhor 

resolvidos, e com um número de informações muito superior aos experimentos feitos 

em campos mais baixos. A partir daí um número enorme de aplicações desta técnica 

têm sido propostas, nas mais diversas áreas como química, bioquímica, materiais, 

entre tantas outras. Do ponto de vista de custo, esse avanço tecnológico nem 
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sempre pode ser acompanhado, pois requer um enorme investimento, tanto na 

aquisição (em torno de US$ 1 mi), quanto na manutenção destes equipamentos, 

com recargas criogênicas (em torno de US$ 5 mil ano/equipamento).  

Obviamente, a escolha por qualquer uma dessas modalidades, em 

espectroscopia, leva em conta a natureza do problema a ser resolvido. Quando o 

problema é conhecido, como por exemplo, a determinação do teor de óleo em 

sementes, ou o de açúcar em frutas, ou ainda a monitoração de processos 

dinâmicos como mudanças de viscosidade, a RMN de baixa resolução é 

perfeitamente aplicável. No entanto, quando se deseja obter informações sobre 

mínimas alterações estruturais, é necessária a utilização da RMN de alta resolução, 

que se utiliza de informações como deslocamento químico e acoplamento escalar. 

Vale lembrar que em termos de custo, a RMN de baixa resolução é 

incomparavelmente mais acessível que a de alta resolução, e o seu uso tem sido 

cada vez mais e melhor explorado em análises de rotina. Um aparelho de baixo 

campo custa em média US$ 50 mil, e quase não requer manutenção. Além disso, a 

sofisticação da eletrônica e o desenvolvimento de muitas técnicas dentro da RMN 

procuram minimizar os problemas com a sensibilidade da técnica, nos experimentos 

realizados por RMN de baixa resolução. Entre elas as mais comumente 

empregadas, devido à sua simplicidade, estão as técnicas de eco. 

Dentre todas as técnicas de RMN, além das técnicas de eco de spin, 

existe a precessão livre no estado estacionário (SSFP, steady-state free precession), 

a qual foi desenvolvida por Carr, em 1958 3. Ela foi inicialmente desenvolvida para 

melhorar a razão sinal/ruído (S/R) em espectroscopia, mas permaneceu pouco 

utilizada por um longo período, sendo encontradas apenas algumas aplicações para 

o estudo de fluxo4, e determinação de tempos de relaxação5. Paralelamente, a 
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principal aplicação da SSFP foi desenvolvida na aquisição rápida de imagens por 

RMN 6 7. Mais recentemente, o uso desta técnica em espectroscopia foi 

redescoberto, com algumas modificações, e proposto para várias aplicações 8, 9, 10. 

Neste trabalho a compreensão desta técnica modificada, bem como o 

desenvolvimento de algumas aplicações, tanto em RMN de baixa resolução, quanto 

em alta resolução, serão apresentados. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1. O regime de precessão livre no estado estacionário 

 

A descrição teórica do estado estacionário em precessão livre foi 

inicialmente proposta por Carr 3 e também, um pouco mais tarde, por Ernst e 

Anderson11. Todo o desenvolvimento matemático tem base nas equações de Bloch. 

O regime de estado estacionário pode ser estabelecido quando um 

sistema de spins é submetido a um trem de pulsos de mesma fase, duração e 

intensidade, e espaçados por um mesmo intervalo de tempo (Tp). Neste caso, as 

componentes da magnetização se comportam como funções periódicas do tempo 

com o período Tp. 

Durante o tempo de duração do pulso (τ), o qual é muito menor que os 

tempos de relaxação (T1 e T2), pode se considerar que não ocorre qualquer tipo de 

relaxação. 

Cada pulso da seqüência aplicado irá deslocar a magnetização 

resultante, fazendo-a girar ao redor de x' (do sistema de coordenadas girantes). 
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Esse deslocamento é descrito por um ângulo de rotação, αααα, formado entre o vetor 

magnetização e o eixo z; e é definido pela seguinte equação: 

τγα 1B=      (Equação 1) 

onde γ é a razão magnetogírica, B1 é o campo oscilante, e τ é o tempo de duração 

do pulso. Associado à rotação da magnetização M ao redor do eixo x' existe um 

operador Rx(α), que aplicado à magnetização no equilíbrio térmico (M0) resultará na 

magnetização imediatamente após o pulso (M): 

0)( MRM x α=      (Equação 2) 

Com o término do pulso, a magnetização M+ irá precessionar durante o 

intervalo de tempo Tp ao redor do eixo z. Um ângulo de precessão, ψ, está 

relacionado à freqüência de precessão desta magnetização, e é formado entre a 

projeção da magnetização no plano x'y' e o eixo y'. A equação que descreve esse 

movimento é dada por: 

pT)( 0ωωψ −=       (Equação 3) 

na qual, ω0
 é a freqüência no referencial rotativo. A diferença entre essas duas 

freqüências de precessão pode ser dada por ∆ω=ω-ω0 

A Figura 1 mostra o modelo vetorial de todo o processo descrito até o 

momento, para o comportamento da magnetização. O pulso é aplicado em x´. 
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Figura 1. Modelo vetorial para o comportamento da magnetização durante o processo: (a) 

equilíbrio térmico; (b) durante o pulso; (c) após o pulso - durante Tp. 

 

Durante o intervalo de tempo entre os pulsos (Tp), ocorre, além da 

precessão da magnetização ao redor do eixo z, a relaxação do sistema de spins, 

como mostra a Figura 1c. A intensidade da componente transversal da 

magnetização irá decair com uma constante de tempo T2; enquanto que a 

componente longitudinal crescerá com uma constante de tempo T1. Vale lembrar 

que o decaimento da componente transversal ignora qualquer efeito de não 

homogeneidade do campo magnético. Para descrever todo o processo de relaxação 

existe um operador S, que é uma função dos tempos de relaxação T1 e T2, e ainda 

do intervalo de tempo Tp; como mostra a sua definição3,11: 
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Para um tempo t qualquer, durante o intervalo de tempo Tp, a 

magnetização resultante pode ser obtida através da seguinte equação: 

( )( ) ( ) ( )2110 ,,1)( TTTSRMtEMtM pz ψ++−=      (Equação 5) 

 
na qual Rz(ψ) é um operador que descreve a rotação em torno do eixo z. Esse 

operador é descrito por uma matriz dada por: 

( )
100
0cos
0cos

ψψ
ψψ

ψ sen

sen

Rz −=                     (Equação 6) 

Com a equação 5 é possível determinar a intensidade da magnetização 

em qualquer intervalo de tempo. Para atingir o regime de estado estacionário a 

magnetização antes do pulso deve ser igual a M(t) no intervalo Tp.  

De forma geral, as componentes da magnetização em cada uma das 

orientações do sistema de coordenadas girantes são dadas pelas equações a 

seguir: 

D
EEM

M x

]sensen)[1( 210
'

ψα−
=−                                          (Equação 7) 

D
EEEM

M y

)sencossen)(1( 2
2210

'

αψα −−
=−                          (Equação 8) 

D

EEEEM
M z

](coscoscos1)[1( 2)2210 −−−−
=− ψαψ

           (Equação 9) 

−+ = '' xx MM                                                                            (Equação 10) 

D
senEEM

M y

])cos1)[(1( 210
'

αψ−−
=+                                  (Equação 11) 

D
EEEEM

M z

]cos)cos1()cos()[1( 22210 αψψ −+−−
=+          (Equação 12) 

( )( )[ ] ( )( )[ ]22121 coscoscos1cos1 EEEEED ψαψα −−−−−=         (Equação 13) 
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  No caso em que Tp<<T1,T2 e ψ=(2n+1)π, onde n é um número inteiro, 

as componentes da magnetização no eixo y', regidas pelas equações 7 e 10, 

atingem um valor máximo e são proporcionais à razão T2/T1, de acordo com a 

seguinte equação: 

( )21

20'
' TT

TM
MM yy +

== +−
           (Equação 14) 

Entretanto, quando a magnetização transversal não decai a zero, 

durante o intervalo de tempo entre os pulsos, ou seja, Tp < T2, T1, o sistema de spins 

atinge não somente o regime de estado estacionário, como restabelece a 

intensidade da magnetização transversal antes de cada pulso sob a forma de eco, 

aqui representado pela magnetização M-. Freeman e Hill12 relacionaram esse 

fenômeno ao eco de dois pulsos de 90o proposto inicialmente por Hahn13. 

A Figura 2 mostra um modelo tridimensional do eco descrito por Hahn13 

para uma seqüência de pulsos 90o _ Tp _ 90º. Notar que há inversão dos eixos no 

sistema de coordenadas girantes, para facilitar a visualização da trajetória descrita 

pelas isocromatas formando o eco “bola oito”. A Figura 2a mostra a magnetização 

resultante no equilíbrio térmico em t=0. Na Figura 2b observa-se que após o primeiro 

pulso a magnetização se desloca um ângulo de 90o formado com o eixo z, até atingir 

o plano x’y’. Durante o intervalo de tempo Tp, a magnetização se defasa ∆ωΤp no 

plano x’y’, devido à heterogeneidade do campo magnético, conforme ilustra a Figura 

2c. Ao final do intervalo de tempo Tp, um segundo pulso de 90o é aplicado 

deslocando os momentos magnéticos do plano x’y’ para o plano x’z, conforme 

mostra a Figura 2d. Ao longo do novo intervalo Tp, a magnetização dispersa, pela 

heterogeneidade do campo magnético, vai precessar ∆ωΤp  ao redor de z, sendo 

refocalizada em 2Tp, conforme mostra a Figura 2e.  
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Figura 2. Modelo vetorial proposto por Hahn para descrever o eco formado por dois pulsos 

de 90º.13 

 

Freeman e Hill12 realizaram uma série de experimentos (Figura 3) em 

que foram introduzindo outros pulsos de 90o igualmente espaçados, até atingir a 

condição de estado estacionário.  

Na Figura 3a observa-se que, para dois pulsos de 90o ocorre um eco 

negativo a 2 Tp. Com três pulsos (Figura 3b), o terceiro aplicado exatamente sobre o 

pico do eco, o sinal decai e ocorrem um eco em 3Tp, mais intenso, e outro em 4Tp. 

Quando se aplica uma seqüência de quatro ou mais pulsos igualmente espaçados 
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(Figura 3c e Figura 3d) é possível observar o estabelecimento da condição de 

estado estacionário, onde cada pulso é precedido de uma metade de eco negativo e 

seguido de um FID positivo. Essa refocalização é conseqüência direta do 

estabelecimento do estado estacionário, quando são usados intervalos de pulsos 

comparáveis com T2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Figura 3. Espectros de RMN 1H da água obtidos a partir de um trem de pulsos de 90o 

igualmente espaçados por um intervalo Tp 
12. 

   

Assumindo uma dispersão da magnetização transversal, causada pela 

não homogeneidade do campo magnético, pode-se simular também o 

comportamento do sinal de RMN no estado estacionário por M+ e M-, de acordo com 

parâmetros experimentais. A influência da heterogeneidade de B0 pode ser 

representada por uma distribuição lorentziana, descrita pela seguinte equação 12: 
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sendo que f(ω0) é uma função de distribuição de freqüências, e o termo ω-ω0 se 

refere à defasagem em relação à freqüência central. 

Impondo uma distribuição lorentziana, dada pela equação 15, à 

magnetização no estado estacionário, descrita pelas equações 10 e 11, Freeman e 

Hill12 simularam espectros de RMN no estado estacionário para diferentes condições 

de homogeneidade de campo. Os resultados são mostrados na Figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4. Simulação do sinal de RMN no estado estacionário para diversas condições de 

homogeneidade12
. 

 

Nessa simulação, pode-se observar o efeito da refocalização das 

componentes transversais da magnetização. Para um campo magnético cuja 

homogeneidade é tal que T2*/Tp=2, a amplitude do sinal entre os pulsos permanece 

0 Tr 

T2*/Tp=2 

T2*/Tp=1 

T2*/Tp=1/2 

T2*/Tp=1/4 

T2*/Tp=1/8 
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constante, levando a um regime de onda contínua, que é uma condição especial da 

SSFP. 

Esse mesmo efeito foi demonstrado por Azeredo e colaboradores8, 

onde se fixou uma determinada homogeneidade e os pulsos foram aproximados pela 

diminuição do intervalo de tempo Tp. Neste trabalho os autores descrevem uma 

aplicação onde a seqüência aplicada consiste de um trem de pulsos π/2, separados 

por um intervalo de tempo (Tp), muito mais curto que T2*.  

Em seus experimentos e simulações teóricas foi observado um 

comportamento de onda contínua para a magnetização, quando um Tp muito mais 

curto que T2* era usado. Nessas condições, as componentes da magnetização 

correspondentes ao decaimento de indução livre (FID), e ao eco, têm a mesma 

amplitude, e se sobrepõe numa onda contínua. A Figura 5 mostra esse 

comportamento de forma bastante clara. 
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Figura 5. Espectros de RMN-1H no estado estacionário de óleo vegetal com T1=138 ms, 

T2=53 ms. Imã com T2
*=0,5 ms; ângulo de precessão ψ=ωTp=(2n+1)π, onde n é um número 

inteiro. Tp varia de A a H por respectivamente: 500,1; 108,3; 56,1; 29,1; 15,5; 2,7;0,9 e 

0,3ms 8. 
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No instante zero, no eixo das abscissas, temos a aplicação do pulso, 

sendo que antes deste aparece a componente eco, e depois do pulso a componente 

FID. Nos casos em que Tp é maior ou da ordem dos tempos de relaxação do sistema 

em estudo, a componente FID predomina. Conforme o Tp fica mais curto, a 

componente eco passa a ter uma maior contribuição, até o caso em que as duas 

componentes se sobrepõem numa onda contínua, como mostra os espectros G e H. 

Com essas condições é possível alcançar um regime especial de 

estado estacionário, e adquirir milhares de espectros em um tempo da ordem de T1, 

aumentando sensivelmente a razão sinal/ruído, com um ganho substancial na 

sensibilidade. Aproveitando um ganho de sensibilidade dessa natureza, foi proposta 

uma técnica bastante simples, e de baixo custo para medir o teor de óleo e água em 

sementes. 

Os autores fazem ainda uma discussão com relação a uma outra 

propriedade importante da técnica de estado estacionário, que relaciona a 

independência da amplitude do sinal com os tempos de relaxação. A amplitude do 

sinal das espécies examinadas independe da mobilidade molecular dessas 

espécies, comparando resultados obtidos a partir de amostras de óleo e água. 

Como mencionado anteriormente, o sinal CWFP é uma combinação de 

duas componentes, FID (M+) e eco (M-), sempre defasadas em 180O. Dependendo 

da forma como essas componentes se combinam entre si, pode haver uma 

interferência construtiva ou destrutiva, dependendo do ângulo de defasagem. Uma 

interferência construtiva leva ao máximo de sinal, o qual é obtido quando se trabalha 

em uma condição onde o ângulo de defasagem corresponde a um múltiplo ímpar de 

π, ψ =(2n+1) π , porque ambas as componentes M- e M+ estão em fase, neste caso. 

A interferência destrutiva resulta em um sinal nulo, porque a componente M-, 
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relacionada ao sinal de eco, que ocorre com uma defasagem de 180 graus em 

relação a componente M+, relacionada ao sinal do FID, a qual é obtida quando em 

um ângulo de offset com um múltiplo par de π, ψ =2n π . 

A interferência entre M+ e M-, a qual modula a amplitude do sinal 

CWFP, pode ser representada na Figura 6. Para um ângulo de defasagem de 5π, 

Figura 6 parte superior, o sinal é máximo; e para 4π, Figura 6 parte inferior, o sinal 

resultante da interação entre os dois sinais com mesma amplitude, mas com fases 

opostas, é mínimo. Dessa forma, o valor da freqüência de defasagem e o intervalo 

de tempo Tp devem ser otimizados como uma função desse comportamento, o qual 

pode ser verificado pela determinação do perfil de excitação da seqüência de pulsos. 
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Figura 6. Sinal CWFP resultante da combinação entre as componentes FID e eco, como 

uma dependência do ângulo de offset 14. 
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Figura 7. Amplitude do sinal de CWFP normalizada como uma função do ângulo de 

defasagem, ψ , para vários ângulos de excitação α : (�) 45°, (�) 80°, (�) 90° e (�) 100°). 

a) Experimental e b) sinais simulados para uma solução 0,02 mol.L-1 CuSO4.5H2O em água8.  

 

O perfil de excitação da seqüência de pulsos CWFP pode ser 

experimentalmente obtido pela variação da freqüência de offset, e teoricamente pela 

resolução das equações de Bloch, ambos os resultados são perfeitamente 

correlacionados, como mostra a Figura 7. Analisando o gráfico mostrado na Figura 

7, o qual representa o sinal de CWFP como uma função do ângulo de defasagem, 

ψ , pode-se observar que é possível estimar o sinal. 

Em um trabalho mais recente 9, também publicado por Azeredo e 

colaboradores, foi demonstrado que um estado quase estacionário é alcançado após 

um tempo de aproximadamente 10 ms, o que significa a aplicação de um trem de 

pulsos com mais de 30 pulsos (p1) separados por um período de 300 µs, como 

mostra a Figura 8. Esses resultados foram obtidos com o uso de um campo não 

homogêneo, mas o mesmo comportamento foi observado para campos mais 

homogêneos. 
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Figura 8. Estabelecimento do regime quasi-estacionário em CWFP para uma amostra de 

água com T2 = 2,7 s: (a) ψ = 4π; (b) ψ = 5π. Nos dois casos os espectros foram obtidos sem 

promediações e usando um Tp=300 µs, e janela de aquisição de 15 ms9 . 

 

Existem vários métodos descritos na literatura que corrigem essas 

flutuações e promovem um alcance mais rápido do regime de estado 

estacionário15,16,17. Estes trabalhos se baseiam na variação linear do ângulo de 

rotação, ou mais precisamente da largura de pulsos, que é realizada em blocos, e 

com o objetivo de transferir, para cada freqüência, a magnetização longitudinal inicial 

ao regime de estado estacionário. Os trabalhos encontrados na literatura não 

descrevem de forma clara como se estabelece este estado quasi-estacionário, e 

quais variáveis estão envolvidas neste processo. Um trabalho recente discute este 

regime de forma teórica e experimental, mas com aplicação em ressonância 

magnética quadrupolar18. Um estudo teórico foi feito neste trabalho e será discutido 

mais adiante. 

Naquele mesmo trabalho, Azeredo e colaboradores8 exploram o uso da 

CWFP como ferramenta analítica em medidas por RMN de baixa resolução. Neste 

artigo é mostrado que um ganho de cerca de 40 vezes na razão sinal/ruído é 

alcançado em comparação a técnicas convencionais, como FID e eco, para 
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determinados tempos de aquisição. Essa vantagem é aplicada praticamente em 

qualquer análise por RMN de baixa resolução. Isso se aplica não somente a 

amostras líquidas de baixa viscosidade, mas também a sistemas multicomponentes 

onde a diferença nos tempos de relaxação de cada componente permite uma 

separação das contribuições individuais. 

 

2.2. Anomalias de fase e intensidade em SSFP (steady-state free precession) 

 

  Ernst e Anderson11 avaliaram as condições para se obter a máxima 

razão S/R em espectros de RMN de alta resolução. Empregaram a técnica de pulsos 

e transformada de Fourier, obedecendo ao compromisso entre resolução espectral e 

tempo de aquisição. Observaram que o sinal apresentava anomalias de intensidade 

e de fase do sinal no espectro transformado, para situações onde o tempo de 

repetição dos pulsos (Tp) é da ordem do tempo de relaxação transversal (T2), 

condição esta para a formação do eco do estado estacionário. Sugeriram que, para 

a solução do problema, o tempo mínimo de Tp deveria ser de pelo menos três vezes 

o valor de T2. 

  Freemann e Hill12 propuseram algumas modificações na seqüência de 

pulsos em que se estabelece o estado estacionário, para solucionar os problemas de 

anomalias de fase e intensidade, observadas anteriormente por Ernst e Anderson11 

nos casos em que se trabalhava em campos não homogêneos. O objetivo deste 

trabalho foi o de melhorar a razão S/R em espectros de alta resolução. Foi 

demonstrado que para dois pulsos de 90º, separados por um tempo Tp, a 

magnetização antes de cada pulso é refocalizada sob a forma de eco. Este eco seria 

um dos fatores responsáveis para o aparecimento das anomalias de intensidade e 
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de fase; e para suprimi-lo foi introduzido à seqüência de pulsos um tempo de retardo 

aleatório.  

Na Figura 9a está a formação do eco no sinal de RMN, e na Figura 9b 

quando foi incluído um tempo de retardo aleatório entre os pulsos para eliminar a 

componente eco do sinal. 

 

 

Figura 9. Ecos no estado estacionário no FID de iodeto de metila enriquecido com 13C. (a) 

Com tempo de repetição constante entre os pulsos; (b) Com tempo de repetição, com 

retardo aleatório entre os pulsos12. 

 

Na Figura 10a está o efeito de anomalia de fase e de amplitude, 

causada pela transformada de Fourier do sinal. Na Figura 10b, tem-se a introdução 

de retardo aleatório entre os pulsos, demonstrando a eliminação dos problemas de 

anomalia de fase. Já a Figura 10c, os retardos foram introduzidos em blocos de 64 

varreduras, melhorando ainda mais a qualidade espectral. 

a 

b 
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Figura 10. Espectros de RMN-13C com transformada de Fourier de iodeto de metila 

observado no regime de estado estacionário com Tp=0,4 s: (a) Espectro com Tp constante, 

(b) Tp com incremento aleatório entre cada pulso e (c) com incremento aleatório em 

conjunto de 64 espectros12. 

 

Com esta técnica esses pesquisadores conseguiram obter espectros 

com ótima qualidade.  

Schwenk19 publicou no mesmo ano um trabalho que seria 

complementar aqueles publicados por Ernst & Anderson e também Freeman & Hill. 

Para solucionar as anomalias de fase e intensidade é proposta uma técnica de 

estado estacionário combinada, onde Tp é mudado randomicamente após um bloco 

de pulsos, mas mantido fixo em cada bloco. Com tal mudança de Tp um 

deslocamento de freqüências de irradiação do espectro é combinado, mas esse 

deslocamento não é constante em toda a região de freqüências. Para cobrir essa 

região igualmente com linhas de irradiação, um grande número de blocos com Tp 

randomicamente mudado é necessário; no começo de cada bloco um novo estado 

estacionário é atingido. Como o sinal de RMN é sempre combinado com a mesma 

freqüência de irradiação, o resultado de todos os blocos pode ser "filtrado" antes de 

calcular a transformada de Fourier. Uma mudança da freqüência de irradiação, como 
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usada na técnica proposta por Schwenk, desloca todas as linhas de irradiação do 

espectro pela mesma magnitude; portanto somente quatro (ou três) medidas devem 

ser realizadas, e somente quatro (ou três) vezes o tempo morto para estabelecer o 

estado estacionário é perdido. 

 Métodos mais recentes propõem algumas modificações na seqüência 

de pulsos SSFP, baseadas na ciclagem de fases dos pulsos, como uma alternativa 

para corrigir as anomalias de intensidade e outros artefatos em imagens20, 21. Essas 

modificações vêm sendo propostas principalmente por Rudakov e vários outros 

colaboradores22, 23, 24, 25, 26, 27 com aplicação na detecção de entorpecentes e 

explosivos usando NQR (nuclear quadrupole resonance). Os trabalhos de Rudakov 

tratam apenas da correção das anomalias de intensidade com base na observação 

dos sinais relativos às componentes FID e eco em SSFP, principalmente no domínio 

do tempo. Isto porque o objetivo das técnicas é o de combinar as componentes FID 

e eco, de forma a se obter um ganho na amplitude do sinal de SSFP para medidas 

quantitativas. No entanto, foi observado em alguns experimentos, que serão 

apresentados mais tarde, que é possível corrigir os problemas de fase gerados pela 

seqüência de pulsos convencional por meio da ciclagem de fases. 

 

2.3. Aplicações já desenvolvidas da SSFP e CWFP para espectroscopia 

 

 Foram desenvolvidas algumas aplicações para a SSFP e sua variante 

CWFP, sendo que elas foram direcionadas principalmente para a RMN de baixa 

resolução. As técnicas são utilizadas principalmente para a análise quantitativa, por 

serem rápidas, apresentarem uma alta razão sinal/ruído, e também uma fácil 

implementação. A sensibilidade ao fluxo também levou a aplicações interessantes 
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no estudo de processos dinâmicos. Os trabalhos envolvendo SSFP desenvolvidos 

para RMN de alta resolução são raramente encontrados na literatura. No entanto, é 

possível, como será demonstrado posteriormente, que a variante da técnica (CWFP) 

seja utilizada para a supressão de sinais intensos de solvente, com algumas 

possíveis vantagens em relação técnicas às mais comuns.  

 

2.3.1. Análise quantitativa 

 

Azeredo e colaboradores 8, 9 exploram o uso da CWFP como 

ferramenta analítica em medidas por RMN de baixa resolução. Nestes trabalhos é 

mostrado que um ganho de cerca de 40 vezes na razão sinal/ruído é alcançado em 

comparação a técnicas convencionais, como FID e eco, para determinados tempos 

de aquisição. Essa vantagem é aplicada praticamente em qualquer análise por RMN 

de baixa resolução. Isso se aplica não somente a amostras líquidas de baixa 

viscosidade, mas também a sistemas multicomponentes, onde a diferença nos 

tempos de relaxação de cada componente permite uma separação das contribuições 

individuais. 

Comparada à técnica de FID, promediada em uma taxa determinada 

por 5T1, a qual permite capturar a magnetização total, o ganho na razão S/R em 

CWFP para o mesmo tempo total de aquisição pode ser da ordem de 

(5T1/tw)1/2T2/(T1+T2). Para pulsos de π/2 seria mais eficiente a promediação do FID à 

uma taxa próxima de 1/T1, o que nem sempre é possível em determinações 

quantitativas. Uma vez que T1 é usualmente não conhecido, e pode nem sempre ter 

um único valor para um sistema multicomponente, o procedimento padrão para 



Revisão da Literatura                                                                                                                             23 

capturar a magnetização total é usualmente adotado, e foi usado em suas 

comparações8. 

A Figura 11a apresenta o sinal de FID de 1H de uma amostra de óleo 

vegetal adquirido com um tempo total de aquisição de 1,38 s. Foram feitas apenas 

duas aquisições, com um tempo de repetição de Tp=5T1=690 ms. O sinal de FID 

apresenta uma baixa intensidade, e praticamente não é possível distingui-lo do 

ruído. Na Figura 11b, o sinal de CWFP foi adquirido 657 vezes durante o mesmo 

período de 1,38 s, a razão S/R aumenta significativamente. No entanto, o óleo 

vegetal não é o melhor exemplo para testar a capacidade da CWFP em aumentar a 

razão S/R em análise quantitativa, já que S/R 1T∝ . 

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0

a)

b)

time (ms)  

Figura 11. Sinais de RMN-1H de uma amostra de 2,2 mg de óleo de girassol: a) experimento 

FID adquirido com Tp=5T1=690 ms, pulso de excitação α=π/2, N=2; b) sinal de CWFP 

adquirido com um Tp=0,3 ms, tw=2,1 ms, α=π/2 e N=657. O tempo total de análise em ambos 

os casos foi de 1,38 s8. 

 

Para um dado tempo de aquisição, o ganho na razão S/R em CWFP 

comparado com sinal promediado do FID à uma taxa determinada por 5T1, é mais 

dramático para amostras com T1 mais longos. Usando uma janela de aquisição de 

tw=6Tp e Tp=0,3 ms em uma amostra de água pura, por exemplo, onde T1=2,85 s e 
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T2=2,76 s, um ganho típico da ordem de (5T1/tw)1/2T2/(T1+T2)≈40 foi possível. Em 

amostras com T1 mais curtos, tais como óleos vegetais, o ganho não foi tão grande, 

mas substancial. 

Um aspecto importante da SSFP, especialmente levando em conta a 

sua aplicação em análise quantitativa, é que a amplitude do sinal das espécies 

examinadas pode ser amplamente independente da mobilidade molecular sobre uma 

considerável faixa. Na maioria dos casos de interesse pode-se assumir que a 

condição Tp<<T1,T2 pode ser satisfeita para as espécies de interesse. Foi 

demonstrado, através de curvas de calibração, que a amplitude do sinal de CWFP é 

proporcional à concentração do analito. A Figura 12 apresenta a variação da 

amplitude do sinal em função da massa de óleo contida em sementes de ervilha, na 

qual se pode observar um comportamento bastante linear. 
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Figura 12. Amplitude do sinal de SSFP para núcleo de 1H em sementes de ervilha da 

mesma espécie, mas com diferentes tamanhos. O conteúdo de óleo de cada semente foi 

posteriormente determinado por uma extração em Soxhlet por 24h com tetracloreto de 

carbono8. 
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2.3.2. Medidas em fluxo 

 

Ressonância Magnética Nuclear é uma poderosa ferramenta para 

estudar fluxo e difusão 28. Um dos principais objetivos destes estudos é monitorar o 

transporte de fluídos, tanto em escala microscópica29 quanto em escala 

macroscópica, em que gradientes externos de concentração ou pressão estão 

presentes30. Em particular, steady-state free precession (SSFP) tem mostrado ser 

muito eficiente em casos específicos de imagens médicas por ressonância 

magnética 4, 6. Uma das características mais marcantes da SSFP é sua sensibilidade 

ao fluxo na presença de um gradiente de campo magnético, G, aplicado ao longo da 

direção do fluxo. Infelizmente, o problema se torna difícil de tratar analiticamente e 

têm sido feitas aproximações usando métodos como Monte Carlo (MC) e outros 6, 31. 

Para uma dada isocromata com velocidade, υ, o ângulo de precessão durante o 

intervalo TP não é sempre constante, mas cresce de acordo com 2
pTGυγ=φ  na qual 

a cada novo intervalo a fase, φ, varia. Como uma conseqüência a invariância no 

intervalo de tempo translacional é perdida, e um estado estacionário, mais simples, 

prevalece na ausência de fluxo, nem sempre existindo.  

A sensibilidade da CWFP ao fluxo foi estudada por Azeredo e 

colaboradores 10, e foi verificado que a curva que determina a amplitude do sinal de 

CWFP em função da velocidade do fluxo é dependente do offset, como pode ser 

verificado na Figura 13. Com isso é necessário um ajuste adequado deste 

parâmetro, para que a sensibilidade ao fluxo seja ótima. 
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(a) (b) 

Figura 13. Variação da amplitude do sinal CWFP em função do fluxo. Em (a) resultados 

simulados para vários ângulos de offset ψ (�) (2n+1)π; (�) 2nπ; (�) (2n+1/4)π. Em (b) 

resultados simulados (linhas cheias) confrontados com experimentais (símbolos) em dois 

ângulos de offset para fluxo de água: (�) 5π; (�) 23/4π 10. 

 

2.3. Relaxometria aplicada ao estudo da cura de resinas e reações de 

polimerização 

 

Em RMN relaxometria é o termo utilizado para as técnicas que avaliam 

processos dinâmicos através do monitoramento das taxas de relaxação, ou tempos 

de relaxação (T1 e T2). Incluem-se nestes processos dinâmicos a maturação de 

alimentos32 (carnes e frutas, principalmente), variações de viscosidade do meio, 

solidificação de materiais, etc. Um exemplo da potencialidade do uso desta técnica é 
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o acompanhamento do tempo cura de resinas, inclusive com aplicações em 

odontologia 33, 34. Várias técnicas têm sido utilizadas para o estudo deste processo35 

e a RMN têm se mostrado como uma importante e mais versátil ferramenta 36, 37, 38, 

39, 40.  

Através da RMN é possível acompanhar a reação de polimerização, 

tanto do ponto de vista cinético, quanto no que diz respeito a variações na 

mobilidade das cadeias, e interações entre elas 38, 40. A cinética da reação pode ser 

acompanhada pelo monitoramento do sinal de RMN com o tempo, em geral o sinal 

de FID, que tende a diminuir com o consumo dos reagentes e solidificação do 

material. Já a mobilidade das cadeias, a formação de ligações intercruzadas, e uma 

conseqüente alteração nas interações intra e intermoleculares, podem ser 

acompanhadas pelo monitoramento dos tempos de relaxação T1 e T2, 

principalmente T2, que está diretamente relacionado à mobilidade dos núcleos. 

Este monitoramento pode ser feito tratando o decaimento do sinal de 

RMN, gerado na medida dos tempos de relaxação, como sendo mono-exponencial. 

No entanto, alguns trabalhos sobre o processo de cura de resinas epóxi tratam o 

decaimento do sinal a partir de duas componentes, ou seja, um decaimento bi-

exponencial 36, 37. Uma das componentes é mais lenta, e está relacionada à parte 

dos reagentes que ainda não foi consumida. A outra componente, mais rápida, se 

refere ao produto da reação já solidificado.  

 

2.4. Difusividade térmica em materiais 

 

A relação entre a mudança de temperatura (θ) com o tempo, em um 

campo tridimensional de temperatura não estacionário, é derivada da Primeira Lei da 
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Termodinâmica e da lei de Biot-Fourier, e é expressa por uma equação diferencial 

de condução de calor a qual, na ausência de fontes internas de calor, na forma: 

( )θκ
ρ

θ
graddiv

Ct p

1=
∂
∂

      (Equação 16) 

Para κ=f(θ) em que κ é a condutividade térmica (W/m•K), Cp é a capacidade 

calorífica (ou J/(kg K)) e ρ é a densidade de massa, ou ainda: 

θλθ 2∇=
∂
∂

t
   (Equação 17) 

Para κ=constante e λ=κ/ρCp, onde λ é a difusividade térmica (m2/s) e 2∇ é o 

operador Laplaciano. 

Neste caso particular, o campo de temperatura é entendido como a 

distribuição média de temperatura do material no espaço em função do tempo, e é 

expressa na forma Θ = f(x,y,z,t). A propagação do calor pode ser representada por 

uma função de onda espaço-temporal ψ, como: 

ψψ 2
2

2

2

1 ∇=
∂
∂

tut

       (Equação 18) 

onde ut é a velocidade de propagação de um processo de onda térmica (m/s). E a 

dependência da função de onda com a temperatura se torna: 

ψ (x,y,z,t) = ν0θ ( x,y,z,t)      (Equação 19) 

onde ν0=constante é a freqüência da onda térmica (s). 

As seguintes relações apresentadas pela equação 19: 

),,,(),,,(
),,,(),,,(

2
0

2
0

tzyxtzyx

tzyxtzyx

θψνψ
θψνψ

∇=∇
∇=∇

            (Equação 20) 
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a qual irá denotar o significado físico da função de onda, como implicado pela 

equação 19, como sendo a velocidade da mudança de temperatura. A combinação 

das equações 17,18 e 19 resulta em: 

0
1

2

2

2
=

∂
∂−

∂
∂

ttut

θθ
      (Equação 21) 

Esta equação contém apenas derivadas da temperatura com relação ao tempo, e 

sua solução representa, na forma de uma função exponencial: 

te 0
0

νθθ ±=      (Equação 22) 

Onde o sinal ± indica, ora o aumento (+), ora a diminuição (-) da temperatura do 

material (θ0). Diferenciando a última equação com relação às diferenciais da 

equação 20, obtém-se a expressão: 

0
11

02
=−

λ
ν

tu
     (Equação 23) 

A qual resulta na velocidade da onda térmica. 

0
0 τ

λλν ±=±=tu       (Equação 24) 

Onde τ0 é o período da onda térmica (s), e o sinal indica a direção da onda térmica, 

no aumento ou na diminuição da temperatura do material. 

Em vários elastômeros, tais como borracha natural, em freqüências de 

Larmor na faixa πϖ 2/0 ~5 MHz, a condição 10 >cτϖ  é satisfeita para T1 abaixo da 

temperatura ambiente. Aqui τc representa o tempo de correlação do movimento, o 

qual no presente caso, corresponde à reorientação dos segmentos elementares do 

polímero.  

Se uma amostra de polímero uniforme de forma esférica, inicialmente 

em equilíbrio a uma temperatura θ0, é colocada em contato com um banho térmico a 
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uma temperatura mais baixa θb, o tempo de evolução da temperatura local, )t,r(Θ  

resultante de fluxo de calor no banho pode ser descrito por uma equação de difusão. 

Para simetria esférica, a temperatura local )t,r(Θ  obedece à equação: 

�
�

�
�
�

�

∂
Θ∂Θλ

∂
∂=

∂
Θ∂

r
r)(

rr
1

t
2

2
           (Equação 25) 

Na qual a difusividade térmica, )(Θλ , é em geral, uma função da temperatura e está 

relacionada a condutividade calorífica, κ, o calor específico a pressão constante, Cp, 

e a densidade de massa, ρ, através de 41:  

ρ
κ=λ
pc

             (Equação 26) 

Em particular, se a difusividade de calor pode ser assumida como 

sendo independente da temperatura, no intervalo de interesse, a equação de difusão 

se transforma numa forma mais simples: 
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                (Equação 27) 

Denotando, através do raio de uma esfera, a equação 26 permite uma 

solução analítica 41, satisfazendo as condições de fronteira do nosso problema, o 

qual é dado de forma aproximada por: 
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       (Equação 28) 

na região t > 0 e r < a. 

Em outras palavras, quando a difusividade térmica varia 

apreciavelmente no intervalo de temperatura de interesse, a equação 25 pode ser 

resolvida numericamente usando, por exemplo, o método das diferenças finitas de 

Crank-Nicholson 41, 42 com uma dependência com a temperatura λ(Θ). 
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Como a temperatura local da esfera decresce a partir de um valor 

uniforme de temperatura, θ0, em direção a um valor final de equilíbrio θb, a razão dos 

tempos de relaxação =Γ 21 TT , cresce rapidamente e a amplitude do sinal de 

CWFP decai a zero. Falando estritamente, não somente a razão dos tempos de 

relaxação aumenta, como também a magnetização no equilíbrio térmico aumenta 

com uma taxa limitada por 1T1 . No entanto, dado que as variações em M0 são 

pequenas no problema presente, o efeito é praticamente negligível.  

Se a variação da razão 21 TT  é pequena comparada com sT1 , a 

amplitude do sinal CWFP, em função do tempo, pode ser determinado pelo tempo 

de evolução de uma sucessão de regimes de estado estacionário. Denotando por 

)(T)(T)( 21 ΘΘ=ΘΓ  a razão de relaxação dependente do tempo, a amplitude do sinal 

CWFP normalizada S(t) seria dada simplesmente por uma integral sobre todas as 

cascas esféricas na forma:  
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                 (Equação 29) 

A correção da variação de M0 com a temperatura, como predita pela 

lei de Curie, pode ser levada em conta pela multiplicação do integrando da equação 

28 por ),(0 trΘθ . No entanto, dado a pequena variação da temperatura com a razão 

dos tempos de relaxação )(ΘΓ , a correção resultante é bem pequena. 

A equação 28 pode ser usada para determinar a difusividade térmica 

média de materiais poliméricos. Primeiro a forma funcional de Γ(Θ) deve ser 

determinada experimentalmente pela medida da razão dos tempos de relaxação, Γ, 

em várias temperaturas. Uma forma simples de fazer isso é medir a razão Ms+/M0 

para o polímero em equilíbrio em várias temperaturas diretamente a partir da 
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amplitude do sinal. Além disso, desde que a dependência funcional Θ(r,t) seja 

fornecida pela solução da equação de difusão, é possível, usando a equação 28, 

calcular a dependência com o tempo do decaimento do sinal de CWFP em 

condições de não equilíbrio. 

 

2.5. O problema do sinal do solvente na RMN de alta resolução em solução 

 

Devido a sua enorme abundância natural (em torno de 99%) e uma alta 

razão magnetogírica (γ), o hidrogênio (1H) é um dos núcleos mais estudados em 

RMN. Mas a presença deste núcleo pode se tornar problemática quando o 

experimento é realizado em solução, visto que a maioria dos solventes orgânicos e 

principalmente a água, apresentam hidrogênio na sua composição. Esses problemas 

podem ser tratados como a interferência no espectro do soluto, o problema da faixa 

dinâmica do receptor, ("dynamic range"), e ainda um outro, não tão drástico, que se 

refere ao amortecimento da radiação ("radiation damping"). A seguir é apresentada 

uma discussão destes problemas. 

 

2.5.1. Interferência espectral 

 

Como, em geral, a concentração de solvente é muito maior que a do 

soluto o sinal do primeiro domina praticamente todo o espectro, e em muitos casos 

não é possível observar os sinais referentes aos prótons do soluto.  

Inicialmente a utilização de solventes compostos de deutério (2H), foi 

altamente difundida, e é uma solução bastante eficiente para o problema em 
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questão. No entanto, o custo destes solventes é extremamente alto, e em alguns 

casos o seu uso é praticamente inviável ou impossível.  

Um exemplo bastante atual, onde o uso de solventes deuterados 

sequer é aplicado, é a espectroscopia de RMN aplicada a sistemas ‘in vivo’, que tem 

seu uso cada vez maior. Isso porque não há necessidade de destruir a amostra para 

extrair o objeto de estudo, tornando a análise muito mais rápida que com o uso das 

técnicas mais convencionais.  

Outro exemplo atual, e que atinge um grande número de pesquisas nas 

áreas de produtos naturais e farmacêutica, é a técnica obtida pelo acoplamento da 

cromatografia líquida de alta eficiência e da RMN como sistema de detecção (CLAE-

RMN). O uso de solventes deuterados para a eluição é praticamente inviável do 

ponto de vista de custo da análise. Lembrando ainda que numa análise típica de 

CLAE a eluição é feita com uma mistura de solventes, o que a torna ainda mais 

complicada. 

A determinação de estruturas de proteínas por RMN em solução, cujas 

pesquisas têm ganhado uma enorme projeção mundial na atualidade43, apresenta 

também uma grande limitação quanto ao uso de solventes deuterados. Os 

hidrogênios pertencentes a grupos NH das ligações peptídicas trocam, rápida e 

facilmente, com os núcleos de deutério, e informações importantes quanto ao 

sequenciamento das unidades de aminoácidos, na cadeia polipeptídica, são 

perdidas por conta desse processo. O estudo dessas macromoléculas em solução 

tem uma grande importância, pois é possível estudá-las num ambiente que se 

aproxima muito do seu ambiente natural, avaliando sua dinâmica nesses meios, e 

ainda as conformações assumidas pelas estruturas terciárias e quaternárias. 
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2.6. Métodos para supressão de sinal de solvente 

 

Recentemente Price44 publicou uma extensa revisão, onde são 

apresentadas dezenas de métodos para a supressão de sinal da água. Neste artigo 

ele discute cada uma das técnicas desenvolvidas para tal fim, expondo suas 

vantagens e desvantagens. Em um formato interessante, este autor apresenta 

separadamente os métodos de supressão segundo suas bases físicas, sendo esses 

métodos baseados na saturação dos spins do solvente, na destruição da 

magnetização, métodos que evitam a saturação do solvente, e por fim aqueles 

métodos baseados no pós-processamento e na detecção seletiva. 

Uma das técnicas discutidas neste artigo é a pré-saturação, que é 

bastante aplicada ainda hoje devido a sua grande simplicidade. Ela consiste na 

aplicação de um pulso longo, em torno de 1,5 s, e de baixa potência, centrado na 

freqüência do sinal que se deseja suprimir. Este pulso satura os níveis de população 

dos spins, e como resultado as transições de estado de spin não são observadas. 

Após este pulso é aplicado um outro, de maior intensidade e mais curto, para fazer a 

aquisição. 

Este método, embora simples, apresenta algumas limitações: além de 

ocorrer a saturação dos spins de interesse, ocorre também a saturação dos spins 

devido à troca química, envolvendo os prótons dissociáveis do solvente. Este caso é 

bastante observado na obtenção de espectros de proteínas, no qual os prótons dos 

grupos NH trocam com os prótons da água, e todas as informações obtidas a partir 

deste sinal são perdidas, devido à sua saturação. Além disso, os prótons que 

absorvem numa freqüência muito próxima dos prótons da água também têm seu 

sinal suprimido. Foram propostas algumas modificações para essa seqüência a fim 
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de contornar esses problemas. Modificações como a introdução do primeiro 

incremento de um experimento 2D-NOESY com tempo de mistura bastante curto, 

aproximadamente zero, foram propostas.  

Outra técnica que tem um amplo uso é a chamada “jump-return” 44, 45. 

Nesta técnica são aplicados dois pulsos de 90° com diferentes fases (x e –x) e 

separados por um tempo Tp. No primeiro pulso todos os spins são levados à direção 

+y. Durante o tempo Tp os prótons da água permanecem dirigidos ao longo de +y 

enquanto que os outros spins precessam ao redor de z com uma freqüência dada 

por ωTp, onde ω é a freqüência de offset do solvente. O tempo Tp é escolhido de tal 

forma que ωmax=π/2 Tp , sendo que ωmax é a freqüência dos spins cujo sinal se deseja 

suprimir. Um segundo pulso traz todos os spins ao plano x´z, e o sinal medido é uma 

senóide dada por sen(ωTp), sendo que a magnetização referente a água deve estar 

em z. A principal vantagem desta técnica é que, devido à sua simplicidade, ela pode 

ser inserida em outras seqüências, para que aquisição e a saturação ocorram 

simultaneamente na mesma seqüência. No entanto, ela produz deslocamentos de 

fase e introduz artefatos no espectro, piorando a resposta da amplitude e diminuindo 

a razão sinal/ruído. 

O efeito da "radiation damping" em experimentos que usam a 

supressão de água através do método 'jump-return' foi estudado por Louis-Joseph et 

al46 recentemente. É proposta uma técnica para melhorar a supressão de água via 

manipulação do sinal residual da água. Através da amplificação eletrônica da 

"radiation damping" a magnetização residual da água é alinhada na direção z, após 

cada aquisição seguinte ao pulso de leitura da seqüência "jump-return". Este 

processo permite melhorar a supressão da água, mantendo-a próxima da direção de 

equilíbrio (z), e ainda reduzir o tempo de espera entre os transientes consecutivos. A 
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idéia geral é forçar a magnetização da água a se alinhar paralelamente à uma 

direção bem definida, em geral direção z, para assegurar grande eficiência de um 

dado pulso de leitura de uma seqüência de supressão de água. 

As seqüências binomiais também têm um efeito similar à “jump-return”. 

Nestes tipos de seqüências a amplitude dos pulsos é proporcional aos coeficientes 

binomiais de n+1 pulsos quadrados, separados por mesmos intervalos de tempo 

entre os pulsos (Tp). Além disso, essas seqüências fornecem largas regiões de 

excitação próximas de zero na freqüência do solvente, enquanto que os spins do 

soluto giram por π/2. Segundo Price existem duas possíveis séries binomiais usando 

esses coeficientes, cada uma com seus perfis característicos. Séries de pulsos 

fortes com fase constante (por exemplo, 1-1, 1-2-1, etc.) tem um comportamento do 

tipo cosn(πυTp), enquanto que as séries com um deslocamento de fase π para pulsos 

sucessivos (1-1, 1-2-1, etc) resultam num perfil senoidal do tipo senn(πυTp)44. 

Segundo Claridge2, a excitação nestas seqüências não é uniforme, o que limita a 

aplicação delas à medidas quantitativas; além de ocorrer inversão de fase depois da 

freqüência de offset do solvente. 

Existem ainda métodos baseados em gradientes de campo e pulsos 

formatados. Esses métodos fornecem as bases das técnicas mais eficientes de 

supressão de água através da seleção de coerência, difusão diferencial entre o 

solvente e o soluto, e pela destruição da magnetização. Todos os métodos baseados 

em gradientes podem ser entendidos a partir da equação de Larmor, e assim para 

um spin em uma posição r após a aplicação de um pulso de gradiente g de duração 

δ, a fase φ será dado por 44: 

( ) rgnr ⋅= γδφ                 (17) 
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onde n é a ordem de coerência. Assim o pulso de gradiente resulta num 

deslocamento de fase dependente da posição, e a magnitude desse deslocamento é 

maior para mais altas ordens de coerência. 

  Um exemplo de aplicação bastante eficiente das técnicas que 

envolvem gradientes pode ser verificado em um trabalho recente 47. Esta técnica, 

chamada MEGA48, com gradientes de campo pulsado fornece melhor seletividade e 

supressão do sinal da água, mesmo quando as linhas de interesse estão muito 

próximas do sinal da água (em torno de 1ppm), sem distorção de fase. Para 

melhorar a qualidade do espectro os autores sugerem um bom ajuste da 

homogeneidade de B0. Neste trabalho o método é aplicado em uma amostra de 

mamão-papaia, sendo que a medida é feita 'in vivo'. 

  Um outro exemplo mais antigo usa uma técnica baseada em gradientes 

para supressão de água em espectroscopia localizada 'in vivo'49. Para aplicações 'in 

vivo', T1 e homogeneidade de B1, dentro de uma amostra podem causar supressão 

espacialmente não homogênea. A técnica WET, desenvolvida através da análise das 

equações de Bloch para a magnetização longitudinal sobre os efeitos de uma faixa 

de T1 e B1, alcança a supressão independentemente de T1 e da homogeneidade de 

B1, com quatro pulsos de rf, cada um tendo um ângulo de rotação otimizado. O 

método foi avaliado na análise de tumores cerebrais utilizando um campo de 1,5 T. 

Já mais recentemente um novo trabalho50 propõe uma melhora na técnica WET, a 

partir de uma modificação na seqüência de pulsos, para promover a supressão de 

um sinal residual de água.  

Inserido nessa classe de métodos está a chamada randomização, onde 

um pulso de rádio-freqüência é usado para excitar o sinal do solvente, e tornar uma 

coerência transversal. Essa coerência transversal é então defasada por um pulso de 
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gradiente. Para a randomização da magnetização do solvente, um forte pulso de π/2 

pode então ser usado como pulso de excitação final, assim resultando numa 

excitação uniforme com mínima distorção de fase. A técnica de randomização é 

independente tanto da freqüência quanto da forma do sinal; ou seja, esses 

parâmetros não são pré-requisitos para se obter a supressão do solvente.  

Como exemplo destes métodos, Price44 apresenta uma série de 

seqüências de pulso, como por exemplo, a seqüência WATERGATE e suas 

variantes, que são bastante conhecidas. Novamente discute sobre a seqüência 

WET, já mencionada anteriormente. Na seqüência WATERGATE a magnetização 

referente aos spins do soluto são refocalizadas, enquanto que a magnetização da 

água é destruída por dois pulsos de gradiente. No entanto, a magnetização, alinhada 

ao longo de +z ou –z, não são afetadas pela seqüência, e novas seqüências são 

propostas para solucionar esse problema 44. 

Existem ainda os métodos de pós-processamento do sinal, que utilizam 

pacotes de programas computacionais que fazem um tratamento matemático do 

espectro obtido. Em geral esses cálculos requerem tempo computacional bastante 

longo e para tanto, máquinas bastante rápidas devem estar disponíveis. É 

necessário ainda algum conhecimento prévio do sinal do solvente, como freqüência 

e largura de linha. A maior dificuldade com pós-processamento é que o pico residual 

da água não pode ser descrito como uma função analítica, principalmente porque 

sua forma reflete o método usado para supressão; e também por causa da 

heterogeneidade do campo magnético. Além disso, esses tipos de correções podem 

introduzir diferentes formas de artefatos, como por exemplo, mudanças na área e na 

fase do sinal, tornando difícil o assinalamento dos sinais. Nos últimos anos alguns 
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trabalhos relacionados a estes métodos têm sido publicados explorando as mais 

diversas aplicações 51 52 53, 54. 
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3. OBJETIVO 

 

O objetivo deste trabalho é o de estudar o estabelecimento do regime 

de precessão livre de onda contínua (CWFP), visando o desenvolvimento de novas 

aplicações em RMN de baixa e alta resolução; explorando a potencialidade da 

técnica na avaliação de processos dinâmicos de grande rapidez; e também na 

supressão de sinal de solvente em espectros de RMN de alta resolução. 
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4. EXPERIMENTAL 

4.1. Programação da seqüência de pulsos 

 

Nos aparelhos Varian a seqüência CWFP foi inicialmente escrita sob a 

forma de texto, em linguagem C. Como ponto de partida foi tomada uma seqüência 

já existente - seqüência de dois pulsos padrão (s2pul), devido a grande semelhança 

existente entre elas. Essa seqüência foi então adaptada de acordo com as 

modificações requeridas pela nova seqüência (CWFP), segundo as linhas 

apresentadas abaixo: 
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Após a implementação é feita a compilação da seqüência já na estação 

de trabalho, que opera em ambiente UNIX. Caso não haja erros, o próprio software 

(VNMR) converte a seqüência num modo gráfico, como mostra a Figura 14, a qual 

se encontra pronta para ser aplicada. 

Tp

p1 pw

d1

n

aquisição

 

Figura 14. Diagrama representativo da seqüência CWFP. 
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Esta seqüência consiste de um trem de n pulsos, p1, separados por um 

tempo, Tp, seguidos por um pulso de leitura (pw) e aquisição. No esquema d1 é o 

tempo para o sistema de spins entrar em equilíbrio. 

  A programação da seqüência de pulsos no espectrômetro Apollo é bem 

mais simples que no equipamento da Varian. Ela é feita através de um modo gráfico, 

utilizando um programa chamado NTNMR, da Tecmag, que trabalha em ambiente 

Windows. A figura a seguir mostra a janela de programação da seqüência de pulsos. 

 

 

Figura 15. Janela de programação de seqüências de pulsos do software NTNMR, para um 

espectrômetro Apollo (Tecmag). 
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4.2. Instrumentação geral utilizada 

 

Parte dos resultados foi obtida com o uso de um espectrômetro Apollo 

(Tecmag) operando num imã de 2 tesla, o qual resulta numa freqüência de 

ressonância de 85 MHz para o hidrogênio. Este espectrômetro opera 

eletronicamente da seguinte forma (Figura 16): 

 

COMPUTADOR

Espectrômetro APOLLO:
transmissor-receptor

� Sintetizador;
� Modulador;
� Programador de pulsos;
� Conversor Analógico-Digital.

FILTRO

DIVISOR DE
POTENCIA

λλλλ/4

PROBE

Imã
supercondutor

PRÉ-AMPLIFICADOR

AMPLIFICADOR

DIODOS

DIODOS

 

Figura 16. Diagrama mostrando o espectrômetro Apollo (Tecmag) operando num imã de 2T 

(freqüência para o 1H de 85 MHz). 

   

  O sintetizador de freqüências fornece uma freqüência contínua (FS), 

igual à freqüência de ressonância (FR), mais uma freqüência intermediária (FI). A 

freqüência de ressonância (FR) é produzida pela mixagem da freqüência do 

sintetizador (FS) com a freqüência intermediária (FI). A freqüência de ressonância é 

então modulada pela seqüência de pulsos, produzida pelo programador de pulsos. O 

pulso de rádio freqüência segue para o amplificador de potência, com uma potência 

de alguns milliwatts, onde ocorre a amplificação até uma potência de 

aproximadamente 10 watts.  
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  Após a amplificação o pulso passa por pares de diodos cruzados para 

eliminar ruídos de baixo nível, e por um filtro passa baixa de 21 MHz, no caso o imã 

de 0,17T, e 85 MHz no caso do imã de 2 T, que suprime os harmônicos superiores. 

Seguindo pelo divisor de potência, o pulso de r.f. é direcionado à sonda ('probe'), 

onde é convertido na bobina em um campo magnético oscilante B1, que é o 

responsável pelas transições dos spins nucleares da amostra envolvida pela bobina. 

Ao término do pulso, a componente transversal da magnetização da 

amostra induz, na bobina da sonda, o sinal de RMN pouco intenso (da ordem de 

µV). Esse sinal, com freqüência FR+FA (FA é a freqüência de áudio), será 

amplificado por um pré-amplificador de banda larga MITEQ, de 30 dB de ganho e 

filtro de ruído de 1,5 dB. O pré-amplificador é protegido do pulso de r.f. por um 

sistema formado de um cabo com um quarto do comprimento de onda da freqüência 

de ressonância, e pares de diodos cruzados ligado ao terra32. Após ser amplificado o 

sinal retorna ao espectrômetro, onde é misturado à freqüência do sintetizador (FS) 

para gerar um sinal com a freqüência intermediária (FI+FA). O sinal é amplificado, e 

ao ser misturado com FI, gera o sinal de RMN na freqüência de áudio (FA), que será 

digitalizado no conversor analógico-digital, e depois ser transferido ao computador 

para ser processado. 

O magneto utilizado possui uma abertura ("bore") de 30 cm, sendo 

possível inserir pequenos animais (ratos, pequenas aves), e frutas médias, como 

manga, mamão. 
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4.3. Construção de sondas ("probes") 

   

  Alguns experimentos cuja aplicação é mais específica requerem 

sondas especialmente construídas, principalmente em baixo campo. A construção 

destas sondas é relativamente simples, exigindo apenas alguns conhecimentos de 

eletrônica e materiais não magnéticos.  

A sonda consiste de um circuito do tipo LC (indutor-capacitor), 

composto de dois capacitores variáveis e uma bobina indutora. A bobina foi 

construída num formato solenoidal a partir de um fio de cobre. As espiras da bobina 

indutora foram moldadas em uma resina epoxi de forma a conferir rigidez à mesma, 

evitando oscilações mecânicas e deformações. 

Num circuito LC um dos capacitores é ligado em série (Cs) com a 

bobina indutora (L), enquanto que o outro é ligado em paralelo (Cp), como mostra a 

Figura 17 55. Nesta configuração o circuito LC opera tanto como transmissor, quanto 

como receptor. 

 

Cs

Cp
L

 

Figura 17. Circuito LC de uma sonda de rádio-freqüência utilizada em experimentos de 

RMN.55 

 

Estes componentes foram acomodados em uma caixa de alumínio, a 

qual funciona como um agente de blindagem, diminuindo possíveis efeitos de 



Experimental                                                                                                                                          47 

interferências externas, tais como ondas eletromagnéticas presentes no ar. A 

escolha dos capacitores utilizados na construção da sonda é feita de tal forma que 

haja um 'casamento' entre esses componentes e o indutor. O circuito LC é então 

sintonizado, através da manipulação das capacitâncias de Cs e Cp, de forma a 

minimizar a reflexão pela sonda de rf transmitida à amostra, obtendo assim uma 

absorção satisfatória (em torno de 70%). Além disso, o processo de sintonia evita 

que aquela radiação refletida, ou seja, não absorvida pela amostra, seja 

suficientemente grande para que algum componente eletrônico constituinte do 

espectrômetro seja danificado. 

 

4.4. Detalhes experimentais 

 

Nos estudos sobre o estabelecimento do regime de estado 

estacionário, e no desenvolvimento da metodologia para a determinação simultânea 

de T1 e T2, foram analisadas várias amostras com diferentes núcleos (1H, 19F, 31P), 

sendo elas: água deionizada, água com um agente de relaxação (10 mM de 

FeSO4NH4), ácido fosfórico, borracha natural (látex), acetona, óleo vegetal, 2,2,2-

trifluoretanol, trifluoralina. Os experimentos foram realizados em um magneto Oxford 

de 2 T e 30cm de “bore”, cuja freqüência para o hidrogênio é de 85 MHz. A 

eletrônica utilizada foi baseada num sistema Apollo-Tecmag (transmissor), um 

amplificador de potência AMT 2035 e um pré-amplificador Miteq 1054. A bobina 

utilizada nos experimentos foi construída, a partir de um fio de cobre, no laboratório 

de ressonância magnética da Embrapa, e trata-se de uma configuração solenoidal 

de 1 cm de diâmetro por 1 cm de altura. Para manter a rigidez da bobina a mesma 

foi envolvida por uma resina epóxi. Com exceção da amostra de látex, todas as 
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outras foram inseridas num tubo esférico de 8 mm de diâmetro para que fossem 

irradiadas de forma homogênea. A amostra de látex foi inserida na bobina em um 

formato cilíndrico. 

 

4.2. Determinação de T1 por inversão-recuperação e T2 via CPMG 

 

O método mais utilizado para medir o tempo de relaxação longitudinal, 

ou T1, é chamado inversão recuperação2,56. Esta técnica consiste em inverter a 

população de spins através de um pulso de 180O, esperar um tempo para que o 

sistema de spins relaxe, e através de um pulso de 90O fazer a leitura. A forma como 

essa seqüência é aplicada permite observar como o processo de relaxação evolui 

desde –M0, onde o sistema praticamente não relaxou, até +M0 ou M∞, onde a 

relaxação foi completa, pela variação do intervalo de tempo entre os pulsos (Tp). 

Este comportamento é muito bem observado na Figura 18a. O processo de 

relaxação segue um comportamento exponencial de primeira ordem como mostra a 

equação 29: 

M(Tp) = M0 (1-2e- Tp / T
1)              (Equação 30) 

na qual M0 corresponde a magnetização na condição de equilíbrio térmico, e tem a 

mesma magnitude que M∞, quando o sistema de spins está completamente 

relaxado; T1 é a constante de tempo que governa a relaxação, e é chamada de 

tempo de relaxação longitudinal, pois descreve a relaxação ao longo do eixo z, do 

sistema de coordenadas girantes. Nestes experimentos optou-se por trabalhar com a 

equação 29 de forma linearizada, onde o gráfico semi-logarítmico de ln(M∞ - M(Tp)) 
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em função de Tp resulta numa reta decrescente com coeficiente angular igual a –

1/T1, como mostra a Figura 18 b. 
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Figura 18. Gráficos da variação da intensidade da magnetização em função de Tp: (a) 

comportamento logarítmico; (b) linearização. A amostra utilizada neste experimento foi de 

água deionizada. O tempo de relaxação determinado foi de 2,41 s e em (b) o coeficiente de 

correlação R2=-1. Os valores de M(Tp) utilizados foram os de área do sinal do espectro 

transformado. As medidas foram feitas a uma temperatura de 23ºC. 

 

O método mais utilizado para determinar o tempo de relaxação 

transversal (T2) foi desenvolvido por Carr, Purcell, Meiboom e Gill, sendo que o 

nome do método leva as iniciais destes quatro pesquisadores (CPMG)57. Este 

método é baseado no experimento de eco de spin, mas algumas correções são 

feitas para eliminar erros de calibração de pulsos, e evitar que processos de difusão 

também sejam fontes de erro. Neste experimento é aplicado um pulso de 90O, sendo 

que é esperado um intervalo de tempo Tp para que as isocromatas defasem no 

plano x’y’; e um pulso de 180O é aplicado levando a magnetização aos quadrantes 
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opostos, sendo que um tempo Tp é novamente esperado para que ocorra a 

refocalização, sob a forma de eco. Quando a calibração de pulsos não é muito 

precisa, e a homogeneidade do campo magnético B0 não é perfeita, ocorrem erros 

na medida da intensidade do eco para os chamados ecos ímpares. Para que esta 

fonte de erro seja eliminada os autores do método sugerem que sejam medidos 

apenas os ecos pares. Na seqüência implementada no laboratório de RMN da 

Embrapa a medida de T2 é feita num único experimento, sendo que ela é composta 

de um pulso de 90O, um intervalo Tp, um trem de n pulsos de 180O separados entre 

si por um intervalo de 2 Tp, e a aquisição é feita somente nos ecos pares, como 

mostra a Figura 19. 

 

 

 

 

 

Figura 19. Seqüência de pulsos CPMG implementada no laboratório de RMN da Embrapa. 

 

A relaxação transversal apresenta um comportamento exponencial, 

sendo governado pela seguinte equação: 

2/2)2( TT
peco

peTI −∝     (Equação 31) 

A Figura 20 mostra o decaimento da intensidade do sinal no plano x’y’ 

em função do tempo para uma amostra de água deionizada. Neste caso a amplitude 

do sinal é medida a partir do espectro no domínio do tempo, usando o modo 

magnitude. 

Tp 2Tp 

2Tp 

5T1 

n 
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Figura 20. Decaimento da magnetização no plano x’y’ em função do tempo. A constante de 

tempo foi extraída de um ajuste exponencial de primeira ordem, sendo que o valor 

determinado foi de 1,86 s, com R2=0,99. Foram feitas quatro acumulações e as medidas 

foram feitas a uma temperatura de 23ºC. 

 

4.3. Determinação simultânea de T1 e T2 utilizando técnicas de estado 

estacionário: SSFP 

 

A SSFP já foi apresentada com um dos primeiros métodos para a 

determinação simultânea de T1 e T2, em um trabalho desenvolvido por Kronenbitter 

e Schwenk58. A medida se baseia na realização de dois experimentos, sendo o 

primeiro para determinar a razão T1/T2 e o segundo para obter T1 + T2. No primeiro 

experimento são realizadas várias medidas da razão Mz/M0, onde Mz corresponde a 

amplitude do sinal quando o estado estacionário é realmente atingido, e M0 a 
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amplitude da magnetização no equilíbrio térmico. Esta razão esta relacionada à 

razão T1/T2, que pode ser obtida através da equação 13, que por sua vez, tem uma 

dependência com a largura de pulsos que obedece a seguinte equação58,59: 

�
�
�

�
�
�
�

�

+
−=α

1T/T
1T/T

arccos
21

21
ótimo       (Equação 32) 

Portanto, existe um ângulo ótimo para que a razão Mz/M0 seja máxima. 

Alguns trabalhos discutem a necessidade de se trabalhar na condição de ângulo 

ótimo para experimentos feitos com gradientes, e aplicação em imagens por 

RMN60,61. A partir da determinação deste ângulo ótimo é feito um novo experimento 

com o uso deste ângulo, com a finalidade de se obter a constante de decaimento do 

sinal de SSFP, até que o regime de estado estacionário seja verdadeiramente 

estabelecido. Na condição de ângulo ótimo a constante de decaimento do sinal é 

dada por: 

2
TT

T 21*
ótimo

+=α     (Equação 33) 

a partir da qual obtêm-se T1+T2.  

Nos experimentos aqui realizados foi utilizada a razão T1/T2, a partir 

dos valores de T1 e T2, medidos por inversão-recuperação e CPMG, 

respectivamente; e a partir da equação 31 foi determinado o ângulo ótimo 

teoricamente. E assim outro experimento SSFP foi feito utilizando o ângulo ótimo, 

para então determinar a constante T* e a soma T1+T2. A partir da razão T1/T2 e da 

soma T1+T2, determinou-se T1 e T2. No experimento SSFP foi utilizada uma 

seqüência SSFP com largura de pulso ótima, Tp=0,3 ms, tempo de aquisição de 

256µs (64 pontos acumulado a uma taxa de 4 µs/por ponto), sendo esses pontos 
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adquiridos a cada 3 pulsos aplicados. A figura a seguir mostra o diagrama 

representativo da seqüência utilizada: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Seqüência SSFP utilizada nos estudos sobre o estabelecimento do estado 

estacionário e para a determinação de T1 e T2. 

 

4.4. Determinação simultânea de T1 e T2 utilizando o método CWFP 

 

A técnica CWFP62 é uma alternativa mais rápida para a determinação 

simultânea de T1 e T2, em comparação aos métodos tradicionais e também a um 

outro método baseado em SSFP desenvolvido anteriormente por Kronenbitter e 

Schwenk63 e ainda utilizado 64. Nesta nova metodologia um único experimento é 

realizado, onde se aplica uma seqüência constituída apenas de pulsos de 90O, e um 

tempo de repetição entre os pulsos de 0,3 ms; sendo a aquisição feita da mesma 

forma que no caso anterior, como mostra a figura 21. 

O sinal gerado resulta em um decaimento da magnetização dividido em 

três estágios: regime de alternância de intensidade, estado quase estacionário e 

estado verdadeiramente estacionário. O primeiro estágio depende principalmente de 

n 

Tp Tp Tp Tp 
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T2*, já o segundo e o terceiro são ocorrem com uma dependência com T1 e T2. O 

sinal CWFP gerado pela seqüência com pulsos de 90° decai com uma constante de 

tempo dada por T*=2T1T2/(T1+T2), até que a amplitude do sinal, normalizada com 

relação à amplitude M0, não mais varie e atinja um valor dado por M+s/M0=T2/(T1+T2). 

O resultado final oferece a determinação de T1 e T2, à partir de T1=(T*/2)/M+s/M0 e 

T2=(T*/2)/1-M+s/M0 62. 

 

4.5. Monitoramento da cura resina epóxi por relaxometria 

 

A resina epóxi utilizada foi obtida do comércio local, e consiste de uma 

resina acompanhada de um endurecedor (Araldite ®). O tempo total de cura indicado 

pelo fabricante é de 10 minutos. A mistura foi feita tomando uma massa de 0,5 g da 

resina e 0,5 g do endurecedor, ou seja, uma mistura 1:1. A mistura foi feita em uma 

folha fina de plástico, a qual foi embrulhada e inserida em um pequeno tubo de 

ensaio plástico, com aproximadamente 1 cm de diâmetro. Tomou-se o cuidado de 

que, nem o tubo e nem a folha de plástico, onde foi feita a mistura, apresentassem 

sinal de RMN. O cronômetro foi disparado no início da mistura, marcando o tempo 

inicial da reação. A mistura foi homogeneizada por aproximadamente 2 minutos e 

logo após foram iniciadas as medidas. A reação foi acompanhada pelos três 

métodos de determinação de tempos de relaxação, inversão-recuperação para T1, 

CPMG para T2, e CWFP, em diferentes experimentos. 

No caso do experimento de inversão-recuperação foram tomados 

apenas alguns pontos, para que o valor de T1 fosse rapidamente obtido pelo ponto 

onde o sinal se anula. Embora pouco preciso, este método dá uma estimativa do 
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valor de T1; já que não há tempo suficiente para que os valores de T1 sejam obtidos 

de forma mais adequada, pelo ajuste dos pontos a uma equação. 

Os experimentos de CPMG foram feitos a cada 10 s, após ser obtida 

uma mistura mais homogênea. As medidas foram feitas até que fosse possível obter 

um decaimento exponencial do sinal com um bom ajuste dos pontos. O mesmo 

procedimento foi feito para os experimentos CWFP, e para esses experimentos foi 

aplicada uma seqüência de pulsos de 90° intercalados por um período de 300 µs. A 

seguir são descritas mais detalhadamente essas técnicas mencionadas. 

A instrumentação utilizada nestes experimentos foi a mesma utilizada 

no estudo sobre o estabelecimento do estado estacionário e determinação 

simultânea de T1 e T2.  

 

4.6. Medida de difusividade térmica em borracha 

 

4.6.1. Instrumentação 
 

Todas as medidas de CWFP foram feitas em uma freqüência de 

7,24MHz usando um magneto permanente de Alnico V com um campo 0,17T. A 

defasagem das isocromatas causada pela falta de homogeneidade do campo 

magnético pode ser caracterizada por um tempo característico =∗
2T 1,0 ms e o 

período da seqüência de pulsos de 90O foi de =pT 0,3 ms. A freqüência de offset, 

0ω , foi escolhida tal que π=ω 3Tp0  e a largura de pulsos de 90O foi de 9 µs. 

A sonda utilizada consistiu de uma bobina solenoidal, 

transmissora/receptora, de 25 mm de diâmetro e 25 mm de altura; e a eletrônica foi 
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baseada num sistema Apollo (transmissor-receptor do fabricante Tecmag) usado em 

conjunto com um amplificador de potência AMT 2035 e um pré-amplificador Miteq 

AU1448. 

 

4.6.2. Determinação dos parâmetros pré-exponenciais A e B 
 

As amostras de borracha, em formato esférico, foram imersas em 

banho termostático por um período de 2 horas em diferentes temperaturas entre 0 e 

50°C. Após este período as medidas da razão M+,s/M0 no estado verdadeiramente 

estacionário foram realizadas rapidamente. O regime de CWFP no estado 

estacionário foi primeiro estabelecido pela aplicação de um trem de pulsos de 90O 

por aproximadamente 30 segundos.  

 

4.7. Experimentos de congelamento das esferas de borracha por nitrogênio 

líquido: medida da difusividade térmica da borracha. 

 

As amostras de borracha, em formato esférico e com diferentes 

massas, foram colocadas num tubo de vidro de 23 mm de diâmetro por 20 cm de 

altura e estabilizadas à temperatura ambiente (θ0=295 K). Neste ponto uma condição 

inicial de não equilíbrio foi criada pelo estabelecimento de um contato entre as 

esferas de borracha e um banho de nitrogênio líquido a uma temperatura de 

θb=77,8K. Este contato foi feito pela adição direta do nitrogênio líquido às amostras, 

numa quantidade suficiente para manter as esferas completamente imersas. Banhos 

em temperatura próximos de θ0 poderiam fornecer dados de difusividade térmica 
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mais precisos, mas como decaimentos mais longos prevaleceriam, a resposta com o 

tempo do método CWFP não seria adequadamente medida. 

As medidas do sinal de CWFP durante o processo de congelamento 

foram iniciadas simultaneamente à adição do nitrogênio líquido. A seqüência 

aplicada consistiu de um trem de 9x105 pulsos de 90O, sendo que foi adquirido o 

sinal após o primeiro pulso e subseqüentemente a cada 9 pulsos. 

 

4.8. Construção dos perfis de excitação para a seqüência de pulsos CWFP 

 

Os perfis de excitação foram calculados inicialmente a partir das 

equações derivadas por Ernest e Anderson11, através de um programa escrito no 

software Mathcad, sendo que o programa foi elaborado com o auxílio do Professor 

Mario Engelsberg, do Departamento de Física da Universidade Federal de 

Pernambuco.  

Foram obtidos perfis experimentais sendo que a seqüência foi aplicada 

a amostras de água com diferentes tempos de relaxação: água deionizada, água da 

torneira e água com sulfato ferroso amoniacal (agente relaxante).  

Para a obtenção destes perfis foram obtidos espectros em diferentes 

freqüências de offset, numa região entre -2π e +2π para o ângulo de offset (ψ). Os 

parâmetros avaliados inicialmente foram a largura de pulso (pw), tempo de repetição 

entre os pulsos (Tp), tempos de relaxação. 

As amostras de água foram inseridas num recipiente esférico para 

garantir que a irradiação ocorresse de maneira homogênea em toda a amostra. A 

irradiação foi feita com o uso de uma bobina de superfície. A figura a seguir mostra 

como o sistema foi arranjado para fazer as medidas. 
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amostra

bobina
 

Figura 22. Arranjo montado para fazer as medidas dos perfis de excitação. 

 

Para garantir uma supressão mais eficiente a homogeneidade de B0 foi 

ajustada para que a largura da linha do sinal da água fosse a menor possível 

 

4.9. Saturação em função do número de pulsos (p1) 

 

Nestes experimentos a seqüência foi aplicada com diferentes números 

de pulsos (p1), variados entre 1 e 4096. Novamente foram utilizadas amostras de 

água com diferentes tempos de relaxação, e usando uma bobina de superfície. A 

homogeneidade de B0 também foi ajustada nestes experimentos. 

 

4.10. Modificações na seqüência CWFP para corrigir anomalias de fase 

 

As modificações propostas nesta etapa do trabalho são baseadas 

principalmente na alteração das fases dos pulsos da seqüência CWFP, como 

sugeridas em trabalhos anteriores20,23. Foram avaliadas duas modificações nas 

fases como mostra a Figura 23. 

Nestes experimentos foi utilizada uma amostra constituída de uma 

mistura de dois solventes muito utilizados em RMN, o ácido acético e o clorofórmio, 
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numa proporção 1:1. A escolha desta mistura foi baseada na diferença de 

deslocamento químico dos sinais dos hidrogênios presentes na amostra. O espectro 

de RMN-1H do ácido acético apresenta sinais não acoplados em aproximadamente 2 

e 11,6 ppm (em relação ao TMS), e o do clorofórmio apresenta um único sinal, 

também não acoplado, em 7,3 ppm (em relação ao TMS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Modificações propostas para a seqüência SSFP para corrigir anomalias de fase 

no espectro transformado: (a) a fase dos pulsos avança com passos de 90O; (b) a fase dos 

pulsos avança de 180O a cada par de pulsos. Em ambos os casos a aquisição é feita em 

fase com o último pulso. 

 

4.11. Medidas ‘in vivo’ de açúcares em frutas. 

 

Para essas medidas foram utilizadas frutas adquiridas do comércio 

local. As frutas foram inseridas no "bore" do imã e as medidas foram realizadas com 

n 

Tp Tp Tp Tp 

90x 90-x 90-y 90y 90-y 

(a) 

n 

Tp Tp Tp Tp 

90x 90-x 90-x 90x 90-x 

(b) 
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o uso de uma bobina de superfície. A homogeneidade de B0 foi ajustada nestes 

experimentos, pois como os sinais relativos ao açúcar aparecem em freqüências 

muito próximas do solvente (água) seria interessante trabalhar com a menor largura 

de linha possível para a água. Talvez o ajuste na homogeneidade do campo externo 

não se aplicaria para medidas em fluxo, já que não haveria tempo hábil para que 

este parâmetro fosse ajustado para cada uma das frutas que estivessem passando 

pelo "bore" através de uma esteira rolante. 

Foram obtidos inicialmente espectros de 1H sem supressão. A 

freqüência do solvente foi selecionada e utilizada como offset nos experimentos de 

supressão. Foram utilizados dois métodos para fazer a supressão: CWFP; Jump-

Return. Os resultados foram comparados entre si. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

   

Nesta seção serão apresentados os estudos sobre o estabelecimento 

do estado quasi-estacionário e estacionário em CWFP, os resultados de uma nova 

metodologia para a determinação de T1 e T2, e também algumas propostas de 

aplicação desta metodologia. Serão apresentados ainda os resultados dos esforços 

realizados no desenvolvimento de uma nova metodologia para supressão de sinais 

de solventes em RMN de alta resolução.  

 

5.1. Estabelecimento do estado quasi-estacionário em CWFP 62 

 

Para entender como o sinal de CWFP se comporta, realizamos um 

estudo sobre o estabelecimento do estado quasi-estacionário e estacionário, 

avaliando os parâmetros que os governam, principalmente os tempos de relaxação. 

De acordo com a descrição teórica, já apresentada no capítulo 

introdutório deste trabalho, o estado estacionário pode ser estabelecido pela 

aplicação de um trem de pulsos de mesma fase, duração e intensidade, e separados 

por um intervalo de tempo Tp que seja menor que o T2. Dentre as variáveis que 
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governam este processo devem ser considerados os tempos de relaxação, T1 e T2, o 

intervalo entre os pulsos (Tp) e também efeitos de homogeneidade (T2*). Este estudo 

é bastante importante neste trabalho, pois a partir dele pode-se estabelecer 

condições para que o regime de CWFP seja atingido mais rapidamente, e com isso 

ganhar agilidade na realização das medidas, principalmente em fluxo.  

Foi observado que a amplitude do sinal de CWFP gerado nos primeiros 

pulsos da seqüência, neste caso em torno de 60 pulsos, se alterna entre os valores 

pares e ímpares de n (número de pulsos), conforme é mostrado na Figura 24. Esse 

regime de alternância da amplitude do sinal nos pulsos iniciais também foi 

observado por Scheffler e colaboradores16,62. 
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Figura 24. Sinal CWFP em magnitude para uma amostra de ácido fosfórico (T1=191 ms, 

T2=140 ms). Parâmetros CWFP: Tp=0,3 ms, α=90O, tempo de aquisição=256 µs (64 pontos 

a uma taxa de 4 µs/ponto), ∆ν=90Hz (T2*=3,54 ms), ψ=ωTp=3π. 

 

O efeito da heterogeneidade do campo, também pode ser observado 

na Figura 24, na qual ocorre decaimento do sinal mesmo durante o tempo de 

aquisição. O efeito da heterogeneidade do campo pode ser mais crítico para 
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análises realizadas em espectrômetros de baixo campo, que é bastante comum em 

determinações analíticas rotineiras 8,9. Mas quando se trabalha com campos mais 

homogêneos, e com um tempo de repetição adequado, a dependência com 

heterogeneidade pode não ter um efeito prático muito sério, como também fora 

observado em trabalho recente62. 

Na Figura 25 é apresentada a variação da amplitude normalizada dos 

sinais da Figura 24, após os pulsos ímpares, em preto, e após pulsos pares, em 

vermelho. 
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Figura 25. Sinal CWFP normalizado para uma amostra de ácido fosfórico (T1=191 ms, 

T2=140 ms). Parâmetros CWFP: Tp=0,3 ms, α=90O, tempo de aquisição=256 µs (64 pontos 

a uma taxa de 4 µs/ponto), ∆ν=90Hz (T2*=3,54 ms), ψ=ωTp=3π. 

 

Para explicar o fenômeno, desenvolveu-se uma solução numérica para 

avaliar a entrada no sinal quasi-estacionário e estacionário. Essas simulações 

teóricas foram feitas com o auxílio do Prof. Dr. Mario Engelsberg, do Departamento 
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de Física da Universidade Federal de Pernambuco, que tem contribuído ativamente 

nos trabalhos desenvolvidos pelo grupo.  

Considere, inicialmente, que a magnetização relaxa durante o intervalo 

de tempo Tp, e que durante este período as isocromatas precessam com uma 

freqüência média, cujo ângulo de precessão é dado por ψ=ϖTp=(2m+1)π, sendo m 

inteiro. Para uma isocromata particular, o ângulo de precessão pode ser dado então 

por ψ=ϖTp=(2m+1)π+φ, onde a distribuição de ângulos de defasagem, φ, é 

influenciada pela heterogeneidade do campo magnético. Como mencionado há 

pouco, e também considerado por Freeman e HiIl, para simplificar o problema é 

assumida uma distribuição Lorentziana de freqüências, Ω=φ/Tp=ω-ϖ, na forma 

g(Ω)=(T2*/π)[1/1+(ΩT2*)2)], sendo que as condições Tp<<T2*<<T1,T2 devem ser 

satisfeitas. 

A evolução temporal das componentes transversais da magnetização 

para uma isocromata geral é denotada por mx(φ) e my(φ), e podem ser obtidas das 

equações de Bloch na forma matricial; e para obedecerem as relações de recursão 

são mostradas como as equações a seguir: 

mx,n+1(φ) = -mx,n(φ)E2cosφ + my,n-1(φ)E2E1senφ - E2(1-E1)senφ         (Equação 34) 

my,n+1(φ) = mx,n(φ)E2senφ + my,n-1(φ)E2E1cosφ - E2(1-E1)cosφ          (Equação 35) 

nas quais E1=exp(-Tp/T1) e E2=(-Tp/T2), mx(y),n representa a amplitude das 

componentes transversais da magnetização. Os valores inteiros n=0,1,2,3... em 

mx(y),n determina a amplitude da magnetização que esta precessando antes de um 

novo pulso n-ésimo seja aplicado. Assim, as condições iniciais necessárias para a 

solução das equações diferenciais (33 e 34), podem ser consideradas como: mx,0=0, 

mx,1=-E2senφ, e my,1=-E2cosφ. 
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Considerando que em um magneto perfeitamente homogêneo 

praticamente não ocorre defasagem das isocromatas, pode-se assumir que φ=0 nas 

equações 34 e 35. Além disso, nas condições em que os experimentos aqui 

apresentados são realizados, as equações diferenciais podem ser resolvidas 

analiticamente como Kronenbitter e Schwenk apresentaram em seu trabalho58. De 

acordo com a resolução destas equações, a constante que governa o decaimento do 

sinal, durante o regime quasi-estacionário, é dada pela equação 36: 

( ) ( )[ ]α++α−
=

cos1Tcos1T
TT2

T
21

21*

          (Equação 36) 

onde α é o ângulo de rotação, já definido no capítulo introdutório (equação 1). 

Considerando que nos experimentos aqui apresentados α=90O, a equação 36 se 

torna: 

( ) [ ]21

21*
2/ TT

TT2
T

+
=π=α

                 (Equação 37) 

a qual leva ao estado verdadeiramente estacionário, onde a amplitude da 

magnetização não mais varia, e pode ser determinada por mys= M0T2/(T1+T2) e 

mx= 0. Nestas equações M0 é a componente em z da magnetização no equilíbrio 

térmico. Esses resultados serão utilizados mais tarde para as medidas simultâneas 

de T1 e T2. 

Na presença de uma distribuição de valores de φ=Tp, o decaimento 

exponencial da magnetização até atingir um valor constante, como mencionado 

acima, pode ser garantido somente sobre condições especiais, e para um 

determinado grau de precisão. A amplitude do sinal medida neste caso, é uma soma 

de contribuições de todas as isocromatas, e pode ser resolvido através de uma 

integração de todas essas contribuições, sobre todos os valores de Ω: 
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         (Equação 38) 

Para cada valor de n foi feita uma integração sobre Ω, utilizando a 

equação 38, considerando cada uma das componentes da magnetização. O valor 

absoluto da magnetização transversal normalizada e integrada foi calculado, e pode 

ser denotado matematicamente por: 

0

n,yn,x

0

n,x

M

iMM

M

M +
=

         (Equação 39) 

As simulações téoricas foram confrontadas com resultados 

experimentais obtidos a partir de uma amostra de ácido fosfórico, observando o sinal 

de 1H. Os tempos de relaxação do ácido fosfórico foram T1=191 ms e T2=140 ms. A 

não homogeneidade do campo magnético gerou uma linha aproximadamente 

Lorentziana, com uma largura à meia altura de 90 Hz. O valor de T2* correspondente 

a essa largura de linha é de T2*=3,54 ms. A Figura 26 mostra o resultado das 

simulações teóricas, como linhas cheias, comparadas com os resultados 

experimentais, como símbolos; os quais são bastante concordantes. Algumas 

pequenas flutuações se devem principalmente ao fato de que as simulações teóricas 

consideram o sinal como uma Lorentziana perfeita, o que não foi obtido 

experimentalmente, devido a heterogeneidade do campo. 

Em ambos os casos, teórico e experimental, é observado inicialmente, 

um regime onde ocorre a alternância da amplitude do sinal entre os pulsos pares e 

ímpares, o qual decai com uma constante relacionada a T2*, como já discutido 

anteriormente. 

Verifica-se ainda que após o período de oscilação da amplitude do 

sinal, a magnetização entra num estado quasi-estacionário, pois a amplitude do sinal 
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continua a diminuir com o passar do tempo, ou seja, mais pulsos vão sendo 

aplicados. Este decaimento do sinal apresenta uma constante controlada por T1 e 

T2. 
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Figura 26. Sinal CWFP normalizado para uma amostra de ácido fosfórico (T1=191 ms, 

T2=140 ms). Parâmetros CWFP: Tp=0,3 ms, α=90O, tempo de aquisição=256 µs (64 pontos 

a uma taxa de 4 µs/ponto), ∆ν=90 Hz (T2*=3,54 ms), ψ=ωTp=3π. 

 

Em casos em que a não homogeneidade de B0 é maior, este problema 

pode afetar seriamente a determinação da constante de decaimento do sinal até 

atingir o estado estacionário. Muitos trabalhos têm demonstrado que a não 

homogeneidade, tanto de B0 quanto de B1, pode afetar a resposta de um sinal de 

RMN considerando um trem de pulsos62, 65. O efeito da não homogeneidade de B1 

será apresentado adiante. 

Para demonstrar como este problema pode ser importante no 

tratamento dos resultados, foram feitas simulações do sinal com respeito a uma linha 
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não simétrica. Estas simulações foram feitas, novamente, com o auxílio do Prof. 

Mario Engelsberg, do Departamento de Física da Universidade Federal de 

Pernambuco, que tem uma larga experiência com o estudo teórico das técnicas de 

estado estacionário. As simulações foram feitas com o uso de uma função de 

distribuição normalizada, consistindo de uma combinação linear de duas 

Lorentzianas deslocadas. Uma das curvas foi centrada em ν=0 com uma largura de 

linha à meia altura de 77,6 Hz, enquanto que a outra curva foi centrada em 92,7 Hz 

com a metade da altura da primeira, com uma largura a meia altura de 155,3 Hz. A 

largura total do dubleto não resolvido (linha em vermelho) foi mantida em 90 Hz, 

como mostra a Figura 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Modelo de curva utilizada na simulação do sinal de CWFP para o caso não 

simétrico. 

 

Os resultados da simulação foram confrontados com os resultados 

experimentais, e são apresentados na Figura 28. O sinal de CWFP pode ser dividido 

em três períodos, sendo que o primeiro está relacionado a um regime de alternância 

de sinal; o segundo ao estado quasi-estacionário, onde o sinal não mais se alterna, 

0 92,7 
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mas continua a decair com o tempo; e um terceiro chamado estado verdadeiramente 

estacionário, onde a amplitude do sinal não mais varia.  
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Figura 28. Sinal de CWFP obtido para uma amostra de ácido fosfórico em função do 

número de pulsos. As linhas cheias (em vermelho) são resultados das simulações 

numéricas das equações 34 e 35. Os resultados experimentais são apresentados como 

símbolos (� pulsos ímpares e � pulsos pares). Parâmetros utilizados: Tp=0,3 ms; α=π/2; 

T1=190 ms, T2=140 ms. (a) distribuição Lorentziana de isocromatas com largura a meia 

altura de 90 Hz. (b) distribuição assimétrica a partir de duas Lorentzianas com largura a 

meia altura de 90 Hz.  

 

Na Figura 28 (a) temos o caso em que o sinal é considerado como uma 

curva Lorentziana, e em (b) para o caso de um sinal assimétrico. Comparando as 

figuras pode-se observar que a principal mudança no sinal ocorre durante o regime 

de alternância de amplitude, sendo que este regime está relacionado com a não 

homogeneidade do campo magnético. O sinal assimétrico (Figura 28 (b)) apresentou 

um decaimento mais acentuado que o caso em que o sinal se comporta próximo de 

uma curva Lorentziana perfeita. Em ambos os casos não houve alteração no 
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decaimento a partir da entrada no regime quasi-estacionário. Considerando que este 

regime é o que realmente define a dependência com os tempos de relaxação (T1 e 

T2), a constante de tempo pode ser determinada a partir da entrada no estado quasi-

estacionário. Assim, pode-se excluir toda a região relativa ao regime de alternância 

do sinal, que depende de T2*, ou seja, da não homogeneidade do campo magnético. 

Mas, em ambos os casos, para que a constante de decaimento do 

sinal de CWFP, durante o regime quasi-estacionário, seja precisamente 

representada por uma dependência com T1 e T2, na forma T*=2T1T2/(T1+T2), e ainda 

a amplitude do sinal no estado verdadeiramente estacionário seja dada por 

|M+,s|/M0= T2(T1+T2), algumas condições devem ser satisfeitas. 

Após a integração de ambos os lados da equação 35 com a função de 

distribuição de freqüências, g(Ω), a razão: 

( )
( ) φφ

φφ
=ρ

− cosEEm

senEm

121n,y

2n,x
n

              Equação 40 

deve se tornar suficientemente pequena para todos os valores de n acima de um 

valor limite, n-ésimo. 

Esta razão é calculada a partir da solução numérica das relações de 

recursão dadas pelas equações 34 e 35, e foi observada apenas uma dependência 

com Tp/T2*, sendo T2*<<T1, T2. Para n > n-ésimo ≈ 5T2*/Tp ≈ 60 e Tp/T2*=0,085, 

condição esta que corresponde à linha Lorentziana com ∆ν=90Hz, o valor de ρn 

obtido foi de 0,05.  

Para o caso de uma distribuição assimétrica de freqüências (Figura 28 

(b)), foram observadas mudanças apenas na região n<n-ésimo. O valor de ρn 

também foi calculado para a distribuição assimétrica, sendo obtido um valor de 

ρn=0,06, o qual não difere significativamente do valor obtido para o caso assimétrico. 
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Assim, com uma precisão de aproximadamente 5%, podemos negligenciar o termo 

( ) φφ senm n,x  na equação 35.  

Além disso, para o caso da distribuição Lorentziana, o valor da razão 

( )
( ) φφ

φφ
=σ

cosm

cosm

n,y

n,y
n

 determinado foi de 1,03, para n>n-ésimo, sendo 
92,0cos =φ

. Já 

para a distribuição assimétrica o valor de σn foi de 1,05, enquanto que 
90,0cos =φ

. 

Assim, em ambos os casos, os valores dos tempos de relaxação, obtidos de um 

decaimento exponencial razoavelmente preciso, apresentarão uma variação de 

aproximadamente 8% em relação aos valores obtidos com o ajuste de φ=0 na 

equação 35. É importante lembrar que para n>n-ésimo (Mx,n)2/(My,n)2≈0,2 e portanto, 

M+,n≈My,n. Portanto, trabalhando em uma condição, em que Tp/T2*<0,085, os 

erros provenientes da não homogeneidade do campo magnético são bastante 

minimizados, e assim podemos determinar os tempos de relaxação com maior 

precisão. 

O estado verdadeiramente estacionário é atingido quando a amplitude 

do sinal permanece constante, e este regime é melhor observado pela Figura 29, na 

região marcada como (c). 
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Figura 29. Espectro RMN-CWFP-1H do ácido fosfórico: (a) regime de alternância de 

amplitude, (b) regime quasi-estacionário, (c) regime verdadeiramente estacionário. 

Parâmetros CWFP: Tp=0,3 ms, α=90O, tempo de aquisição=256 µs (64 pontos a uma taxa 

de 4 µs/ponto), ∆ν=90 Hz (T2*=3,54 ms), ψ=ωTp=3π. 

 

A etapa mais importante de todo o experimento é o regime quasi-

estacionário, pois é a manipulação deste estágio que irá permitir o estabelecimento, 

mais rápido ou mais lento, do estado verdadeiramente estacionário. Até o momento 

descrevemos o regime quasi-estacionário para uma situação perfeita, mas nos 

casos reais, algumas condições devem ser satisfeitas para adquirir resultados mais 

confiáveis, tanto na determinação da constante de tempo, que o controla (equação 

22), quando na amplitude da magnetização no estado estacionário 

( )2120s TT/TMM +=+ . 
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5.2. Medidas dos tempos de relaxação longitudinal (T1) e transversal (T2) via 

CWFP Erro! Indicador não definido. 

 

Como discutido anteriormente, os valores de T1 e T2 podem ser 

determinadas a partir da constante de tempo que governa o estabelecimento do 

estado estacionário, para um trem de pulsos de α=90O, T*(α=π/2); e também da 

amplitude da magnetização no regime de estado estacionário, ou mais 

precisamente, de onda contínua (CWFP), |M+,s|/M0=T2/(T1+T2). O resultado da 

combinação destes parâmetros fornece as equações que determinam T1 e T2 da 

seguinte maneira: 

( )

�
�

�

�

�
�

�

�
=

+

∗
π=α

0

s,

2/

1

M

M
2

T

T

               Equação 41 

( )
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2

M
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             Equação 42 

As variáveis T*(α=π/2) e |M+,s|/M0 são obtidas a partir de um único 

experimento CWFP, como mostrado na Figura 29. As amplitudes são normalizadas 

com respeito a amplitude do sinal inicial, obtido logo após a aplicação do primeiro 

pulso de α=π/2. A determinação de T*(α=π/2) pode ser feita diretamente a partir de um 

ajuste exponencial dos pontos apresentados na Figura 29, lembrando que os pontos 

iniciais, que se referem àquela região de alternância da amplitude do sinal, não 

devem ser considerados no cálculo. Ou ainda através de um gráfico semi-logarítmico 

de |M+(t)| / |M+s|-1 em função do tempo, para o regime o regime quasi-estacionário 
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dos dados da Figura 29. O resultado desta operação é apresentado na Figura 30, a 

qual exibe um bom decaimento exponencial, cujo ajuste permite determinar T*(α=π/2). 

O valor de T*(α=π/2) foi de 125 ms. 
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Figura 30. Gráfico semi-logarítmico de |M+(t)| / |M+s|-1 como uma função do tempo para o 

ácido fosfórico, cuja constante de decaimento é de T*(α=π/2/)=125 ms. 

 

Da mesma forma que para o ácido fosfórico, foram determinados T1 e 

T2 de várias amostras e diferentes núcleos. Os resultados destas determinações são 

apresentados nas tabelas 1 e 2. Esses resultados foram comparados aos métodos 

tradicionais de determinação de T1 e T2, inversão-recuperação e CPMG, 

respectivamente; e também comparados com o método proposto por Kronenbitter e 

Schwenk58. 
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Tabela 1. Tempos de Relaxação Longitudinal, T1, determinados por: inversão-recuperação, 

RMN-SSFPα ótimo
58, experimentos RMN-CWFPα=π/2. 

Amostra T1 (IR) (ms) T1 (CWFP-ππππ/2) (ms) T1 (SSFP-ααααot) (ms) 

Água deionizada 

(1H) 

2430 ± 10 2460 ± 15 2450 ± 6 

Água com relaxante 

FeSO4NH4 (1H) 

24,31 ± 0,01 22,65 ± 0,01 22,45 ± 0,02 

Acetona (1H) 4520 ± 30 4260 ± 30 4452 ± 10 

Óleo Vegetal (1H) 199,60 ± 0,01 214,60 ± 0,02 209,70 ± 0,01 

Borracha natural 

látex (1H) 

118,00 ± 0,03 112,50 ± 0,05 136,70 ± 0,05 

Ácido fosfórico (1H) 191,00 ± 0,03 190,00 ± 0,05 203,00 ± 0,05 

Ácido fosfórico (31P) 746 ± 44 741 ± 44 655 ± 40 

2,2,2-Trifluoretanol 

(19F) 

2008 ± 13 2120 ± 20 2030 ± 20 

Trifluoralina (19F) 272,00 ± 0,02 272,00 ± 0,02 249,00 ± 0,02 

Tabela 2. Tempos de Relaxação Transversal, T2, determinados por: CPMG, RMN-SSFPα 

ótimo
58, experimentos RMN-CWFPα=π/2. 

Sample T2 (CPMG) (ms) T2 (CWFP-ππππ/2) (ms) T2 (SSFP-ααααopt) (ms) 

Água deionizada 

(1H) 

2120 ± 4 2400 ± 20 2180 ± 8 

Água com relaxante 

FeSO4NH4 (1H) 

15,40 ± 0,01 15,20 ± 0,03 17,75 ± 0,02 

Acetona (1H) 4260 ± 2 4030 ± 10 4408 ± 6 

Óleo vegetal (1H) 127,00 ± 0,01 119,70 ± 0,04 117,20 ± 0,01 

Borracha natural 

látex (1H) 

8,0 ± 0,03 8,0 ± 0,1 7,8 ± 0,1 

Ácido Fosfórico (1H) 140,0 ± 0,3 160,0 ± 0,3 170,0 ± 0,3 

Ácido Fosfórico 

(31P) 

178,00 ± 0,30 145,73 ± 0,03 128,0 ± 0,3 

2,2,2-Trifluoretanol 

(19F) 

1832 ± 0 2080 ± 7 1990 ± 5 

Trifluoralina (19F) 127,00 ± 0,01 127,00 ± 0,02 115,00 ± 0,01 
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Os resultados mostram que o presente método é capaz de fornecer os 

valores de T1 e T2, os quais são favoravelmente comparáveis aqueles obtidos pelo 

método de Kronenbitter e Schwenk. A maior discrepância entre o método proposto e 

aqueles obtidos pelos métodos padrão (inversão-recuperação para T1, e CPMG para 

T2), foi de aproximadamente 10%. Os valores apresentados nas tabelas 1 e 2 são 

médias de 3 determinações, e os erros listados são correspondentes às flutuações 

estatísticas desta média. As discrepâncias encontradas entre as colunas 1, e 

colunas 2 e 3, devem ser atribuídas a esses erros, adicionada aos erros inerentes a 

essas técnicas. 

Das discussões anteriores sobre a influência da heterogeneidade do 

campo magnético, foi observado que os tempos de relaxação podem ser 

determinados com razoável precisão para Tp/T2*<0,085. Para uma mesma amostra, 

continuando, por exemplo, com o ácido fosfórico foram feitas determinações de T1 e 

T2 para várias condições de homogeneidade, e os resultados concordam com os 

previstos no estudo teórico, como pode ser observado na Tabela 3; no entanto, a 

diferença permanece dentro da faixa esperado de erro do método, não implicando 

em erros graves na determinação. A homogeneidade foi ajustada manualmente, 

explorando de várias regiões do magneto. 
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Tabela 3. Valores de T1 e T2 determinados em diferentes condições de homogeneidade do 

campo magnético. 

∆∆∆∆νννν (Hz) T2* (ms) Tp/T2* T1 (ms) T2 (ms) 

24 13,26 0,022 191 161 

55 5,78 0,052 190 159 

90 3,54 0,085 190 160 

170 1,77 0,170 196 158 

290 1,27 0,240 194 159 

500 0,64 0,47 201 156 

 

Uma segunda possível fonte de erro, inerente às técnicas de estado 

estacionário, pode ser relativa à razão T1/T2. Conforme esta razão se aproxima de 1 

a amplitude da magnetização no estado estacionário, |M+,s|/M0, se aproxima de 0,5. 

O decaimento no estado quasi-estacionário pode envolver uma pequena faixa de 

dados, que torna a determinação da constante de tempo do decaimento, T*(α=π/2/) , 

menos precisa; especialmente se a razão sinal/ruído for muito baixa. Um exemplo 

desta fonte de erro pode ser verificado na Figura 31. 

Um outro efeito que também pode ser uma fonte de erro, em medidas 

de T1
66, e principalmente T2, é o da difusão, que no caso de sistemas muito voláteis 

e baixa viscosidade, como por exemplo, gases, mesmo acetona ou metanol, 

requerem condições especiais para se fazer as medidas. A sensibilidade de 

experimentos SSFP/CWFP à difusão é bem conhecida67, e segundo Freed e 

colaboradores68 existem regimes onde esta sensibilidade é maior. E estes regimes 

são controlados principalmente pelo tempo de repetição entre os pulsos (Tp), de 

forma que existe um faixa de Tp onde a difusão é muito sensível. Nos experimentos 

aqui apresentados, foi utilizado um Tp de 300µs, que é bastante curto, e de acordo 
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com Freed, durante este período a sensibilidade à difusão não apresenta grandes 

problemas, o que pode ser uma vantagem deste método, em relação aos outros aqui 

mencionados. 
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Figura 31. Espectro RMN-CWFP-1H para: (a) borracha natural (T1/T2≈14,75; |M+,s|/M0≈0,05), 

(b) acetona (T1/T2=1,06; |M+,s|/M0≈0,48). Parâmetros CWFP: Tp=0,3 ms, α=90O, tempo de 

aquisição=256 µs (64 pontos a uma taxa de 4 µs/ponto), ψ=ωTp=3π. Os pontos 

considerados para a determinação da constante de decaimento encontram-se na região 

entre as linhas em vermelho. 

 

Um outro cuidado que deve ser levando em conta é com relação a 

influência do acoplamento escalar homonuclear no experimento. A modulação do 

eco, que certamente ocorre na técnica proposta, pode fazer com que o acoplamento 

escalar homonuclear invalide o experimento. Nos casos apresentados no artigo 

publicado, com exceção do óleo vegetal, que tratam de um espetro de apenas um 

sinal simples, o que se observa é apenas um decaimento monotônico, de forma que 

a influência do acoplamento J é muito pequena. Portanto, um cuidado adicional na 

interpretação dos dados deve ser tomado quando existe a presença de acoplamento 

J. 
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Um outro problema, é com relação a não homogeneidade de B1, ou 

mesmo a erros proveniente de uma inadequada calibração dos pulsos. Isto porque a 

constante de decaimento do sinal de CWFP depende de α69, ou seja, da largura de 

pulso, e por sua vez, da não homogeneidade de B1. A dependência da constante de 

decaimento do sinal com α é dada por: 

( ) ( )[ ]α++α−
=

cos1Tcos1T
TT2

T
21

21*
        Equação 43 
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Figura 32. Sinais CWFP simulados para diferentes ângulos de rotação α: (a) 90°, (b) 85,5°, 

(c) 81°, (d) 76,5°. Parâmetros utilizados: T1=300 ms, T2=30 ms (T1/T2=10), distribuição 

Lorentziana com largura a meia altura de 90 Hz, 250n ≥ . 

 

Este efeito é mais pronunciado quando a razão T1/T2>>1 62 haja visto 

que esta razão varia com α, sendo que a máxima amplitude normalizada no estado 

estacionário, |M+,s|/M0, está relacionada com o ângulo ótimo (αótimo), o qual pode 
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diferir muito de α=π/2. Ou seja, quanto maior a razão T1/T2, maior será o desvio em 

relação a α=π/2. Para verificar este efeito foram feitas simulações para quatro 

ângulos de rotação (α) diferentes, mantendo a razão T1/T2=10, cujo αótimo=35,12°. A 

Figura 32 apresenta os resultados destas simulações. 

O que se observa na Figura 32, e que é confirmado, é que a amplitude 

do sinal, durante o estado quasi-estacionário aumenta, e conseqüentemente a 

amplitude normalizada no estado estacionário também será maior, conforme 

ocorrem desvios em α. Para um caso em que T1≅T2, a variação na amplitude do 

sinal é pouco significativa. Portanto, este tipo de experimento requer uma boa 

homogeneidade de B1 e também uma calibração de pulso bastante criteriosa. Este 

efeito pode ser confirmado na figura abaixo que mostra o sinal real de uma amostra 

de borracha (T1/T2≅30) e água (T1/T2≅1). 
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Figura 33. Sinais CWFP obtidos para borracha (a) e água (b) em diferentes ângulos de 

rotação α: () 90°, () 85,5°, () 81°, () 76,5°. Para borracha (T1/T2≅30) e água 

(T1/T2≅1). 

 

Confirmando os dados obtidos pela simulação pode-se observar, na 

Figura 33, que a amplitude do sinal pode variar bastante para o caso em que a razão 
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T1/T2 é bastante diferente de 1, mesmo com pequenas alterações no ângulo de 

rotação, ou em outras palavras, na largura de pulso e também com a falta de 

homogeneidade de B1. 

Considerando as fontes de erro, uma avaliação geral deste método o 

aponta para uma excelente alternativa para a análise de processos dinâmicos, que 

utilizam tempos de relaxação como fonte de informação, e que são bastante difíceis 

via análise pelos métodos convencionais, devido ao tempo que demandam para a 

análise. Como exemplo destes processos pode-se mencionar estudos de transição 

de fase70, cura de resinas71, viscosidade72, dinâmica molecular73, imagens74, etc. 

Além disso, o método de determinação simultânea de T1 e T2, já é utilizado com 

bastante sucesso em amostras que apresentam tempos de relaxação muito longos, 

como gases (129Xe)59, e outros núcleos como 109Ag58. 

 

5.3. Estudo de processos dinâmicos utilizando por relaxometria, utilizando o 

método CWFP para a determinação de tempos de relaxação 

 

A partir da nova metodologia de determinação rápida e simultânea de 

tempos de relaxação T1 e T2 62, baseado na técnica CWFP, sugerindo inclusive 

algumas aplicações, dentre elas o monitoramento de processos dinâmicos como 

reações de polimerização, propusemos aqui uma aplicação. Como uma sugestão 

para avaliar o uso desta técnica no monitoramento de processos dinâmicos, foi feito 

um estudo utilizando uma amostra de resina epóxi – endurecedor, de origem 

comercial e de secagem rápida (~10 min). Tal estudo foi feito comparativamente, 

utilizando as técnicas convencionais de determinação de T1 e T2, inversão-

recuperação e CPMG, respectivamente; valendo lembrar que a medida de T1, por 
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inversão recuperação, foi feita em caráter estimativo, pela detecção do ponto onde o 

sinal se anula. 

Inicialmente foi monitorada a amplitude do sinal da mistura 

resina/endurecedor em função do tempo, utilizando a técnica CWFP. O resultado é 

apresentado na Figura 34. 
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Figura 34. Variação da amplitude do sinal de CWFP da mistura resina epóxi+endurecedor, 

no tempo inicial (M0) e no estado estacionário (Mz) em função do tempo de reação. 

 

Nos primeiros 7 minutos a amplitude do sinal no tempo inicial (M0) 

decai suavemente, e a partir de 7 minutos a queda do sinal é bastante acentuada, 

até atingir um patamar onde a amplitude não varia mais; indicando a solidificação do 

material. Um comportamento semelhante parece ocorrer com a amplitude do sinal 

no estado estacionário (Mz), que passa por um período de amplitude constante e 

depois começa a cair rapidamente até atingir um patamar mínimo, mas com uma 

velocidade maior. Segundo as instruções do fabricante da resina, o processo de 
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solidificação do material deve começar a ocorrer a partir dos 5 minutos após o início 

da mistura, sendo que durante estes 5 minutos iniciais a mistura permanece na 

forma líquida. É claro que a reação depende da temperatura, mas no nosso caso a 

temperatura ambiente foi mantida constante em 22°C. 

A reação geral para uma resina epóxi com uma diamina primária 

(endurecedor) é uma reação de adição como mostra a reação abaixo 36: 

 

Equação 44 

No entanto, quando uma amina primária reage com um grupo epóxi, a 

reação inicial produz uma hidroxila alcoólica, pela abertura do anel epóxido, e 

também uma amina secundária, como mostrado a seguir 36: 
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Esta primeira etapa parece ser mais lenta, em comparação com a 

etapa subseqüente, pois o decaimento do sinal é bastante suave. As diaminas, 

geradas nesta primeira etapa, promovem então a formação de ligações cruzadas 

formando a cadeia polimérica, num processo de cura 36, 37. A reação desta etapa é 

mostrada a seguir: 

 

 

 

 

Equação 46 

Um estudo cinético dos dados apresentados permitiu observar que as 

velocidades de reação de cura das resinas diferem, como mencionado 

anteriormente, e podem ser observadas na figura a seguir. 
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Figura 35. Gráfico de log(Mt-M∞) em função do tempo para um processo de primeira ordem 

para a reação de cura da resina epóxi. 

+ _ 

CH2 

CH2 CH2 

CH2 

R NH CH2 

OH 
O 

R N CH2 

CH2 

CH2 



Resultados e discussão                                                                                                                       85 

O tratamento cinético utilizado foi feito considerando uma reação de 

primeira ordem, como proposto pela literatura75. O resultado permitiu observar que a 

reação ocorre em duas etapas, como fora observado anteriormente, sendo que a 

primeira etapa ocorre com uma constante de velocidade de 3,43x10-3 s-1, e a 

segunda etapa ocorre com k=2,24x10-2 s-1. E observada uma etapa intermediária, 

pouco definida, mas que pode ser atribuída a uma interface entre as duas etapas. 

Para acompanhar o processo de cura foi feito um estudo através do 

monitoramento dos tempos de relaxação (T1 e T2), o qual é apresentado na Figura 

Figura 36. Trabalhos anteriores 36, 37 tratam o sistema com duas componentes, 

sendo uma mais lenta, relativa a parte líquida, que ainda não reagiu; e uma outra 

mais rápida referente a parte que já solidificou pelo processo de cura. Mas o sistema 

pode ser tratado como uma única componente, avaliando uma mobilidade média dos 

núcleos que estão sendo observados. 

Nos primeiros 6 minutos da reação pode-se verificar que a magnitude 

dos tempos de relaxação varia muito pouco, indicando que a mobilidade dos núcleos 

de hidrogênio também varia pouco. Baseado no mecanismo da reação de cura da 

resina, seria esperado que realmente não houvesse muita variação na mobilidade; e 

em conseqüência, nos tempos de relaxação da mistura. Visualmente também não foi 

observada mudança na viscosidade do meio. Como na primeira etapa não ocorre a 

formação das ligações cruzadas entre as moléculas, é de se esperar que a 

mobilidade dos núcleos realmente não seja muito alterada. 
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Figura 36. Variação dos tempos de relaxação transversal (T1) e longitudinal (T2) em função 

do tempo de reação de cura da resina epóxi. Em (a) utilizando os métodos convencionais 

(estimativa por inversão-recuperação para T1 e CPMG para T2), e em (b) utilizando o 

método CWFP. Em CWFP os parâmetros utilizados foram: Tp=0,3 ms; α=π/2; ϖTp=3π. 
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Já na segunda etapa os tempos de relaxação decaem por um período 

de aproximadamente 5 minutos, até atingir um ponto de mínimo. Neste período, 

ocorre a formação de ligações entre as cadeias, aumentando a viscosidade do meio, 

e diminuindo bastante a mobilidade dos núcleos, e conseqüentemente nos tempos 

de relaxação, principalmente T2. O mesmo comportamento foi observado para 

ambos os métodos de determinação de tempos de relaxação. 

Comparando ambas as técnicas para a determinação de T1, CWFP e 

inversão-recuperação, são observadas discrepâncias nos valores de T1 obtidos. 

Além do erro estimado para a técnica de CWFP, que está em cerca de 10%, 

devemos considerar que a medida de T1 por inversão recuperação é apenas uma 

estimativa, o que aumenta ainda mais a discrepância entre ambos os métodos. 

Podemos destacar algumas vantagens da técnica CWFP em relação 

aos métodos tradicionais de determinação de T1 e T2, no estudo de um processo 

dinâmico como este que apresentamos aqui. A primeira delas está no fato de ser 

possível realizar a medida de ambos os tempos de relaxação, T1 e T2, 

simultaneamente e de forma rápida, em um único experimento, ou seja, utilizando a 

mesma mistura. 

Se o monitoramento da reação for feito pela variação de T1, a medida 

convencional, por inversão-recuperação, é praticamente impossível em uma reação 

relativamente rápida, como a que tratamos aqui, sendo possível apenas fazer uma 

estimativa, qual a que fizemos em nossos experimentos. No entanto, este 

procedimento induz a erros maiores. A medida de T2 deve ser feita em um segundo 

experimento CPMG, utilizando uma nova mistura, tomando sempre o cuidado de 

realizar a reação nas mesmas condições. É bem verdade que a reprodução da 
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reação, exatamente nas mesmas condições, é sempre complicada e requer 

habilidade do operador. 

Outra vantagem da técnica CWFP está na possibilidade, tanto de 

avaliar a mobilidade dos núcleos, como também avaliar a cinética da reação, através 

do monitoramento do sinal com o tempo, sempre em um único experimento. 

 

5.4. Determinação de difusividade térmica em borracha natural 76 

 

A Figura 37 mostra o decaimento do sinal CWFP para amostras 

esféricas de borracha, com várias massas. Cada um dos pontos, acumulados em 

todos os decaimentos, foram adquiridos em intervalos de 2,7 ms (9Tp) e 

corresponde a uma média de 64 pontos acumulados com uma taxa de digitalização 

de 4 µs. Nesta figura são apresentados vários decaimentos em esferas de diferentes 

massas, indicando que a conforme a massa da esfera aumenta, um tempo maior é 

necessário para que o sinal decaia totalmente até próximo de zero. Isso pode ser 

observado mais claramente na Figura 38, na qual os decaimentos normalizados 

foram colocados em um gráfico. O decaimento correspondente à massa de 0,47 g, 

na Figura 37, foi removido na Figura 38 para melhorar a clareza. 
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Figura 37: Amplitude do decaimento do sinal CWFP para amostras esféricas de borracha de 

várias massas, inicialmente a K2950 =θ , e após contato com o banho de nitrogênio líquido 

a Kb 8,77=θ . 

 

De acordo com a equação 27, e também a partir da equação 24, mais 

geral, a dependência com o tempo dos decaimentos da Figura 38 deveria ser 

governada pela variável 2at . Assim, negligenciando as variações na densidade de 

massa ρ, e os dados da Figura 38 são confrontados como uma função da variável 

2at  seria obtida uma curva de decaimento universal. Equivalentemente, todos os 

decaimentos deveriam também colapsar em apenas um decaimento universal se um 

gráfico em função de 3/2mt , onde m denota a massa de uma esfera e 

3/223/2 )4(am πρ= . 
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Figura 38. Decaimento do sinal de CWFP normalizado para amostras esféricas de borracha 

com quatro diferentes massas. 

 

A Figura 39 mostra o decaimento universal obtido pelo gráfico de cada 

um dos quatro decaimentos da Figura 38 em função de 3/2m1 , o qual confirma a 

previsão da equação de difusão. Para o decaimento correspondente a esfera de 

massa gm 47,0= , não apresentado na Figura 39, a razão sinal/ruído muito pobre 

permite determinar somente o valor do expoente de massa de 05,066,0 ± . 
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Figura 39. Decaimento universal do sinal CWFP para amostras esféricas de borracha 

natural, com quatro diferentes massas, obtido em função de uma variável escalada com o 

tempo 3/2m/t . 

 

Dado que a escala dos decaimentos da Figura 38 com o tempo, de 

acordo com a previsão da equação de difusão, poderíamos agora empregar a 

equação 28 para ajustar a curva universal da Figura 39, primeiro assumindo a 

constante de difusividade. Para aquela finalidade, é necessário primeiro determinar a 

dependência da razão dos tempos de relaxação com a temperatura )(ΘΓ . Como os 

movimentos relevantes para T1 e T2 são termicamente ativados, pode-se esperar, na 

região 10 >cτϖ , uma dependência funcional na forma )/()( Θ+=ΘΓ Γ BkEBeA , onde o 

expoente ΓE  contém as contribuições dos movimentos relevantes para T1 à uma 

dada freqüência bem como a de T2. Assim a dependência com a temperatura de 

)(ΘΓ  é esperada ser, em geral, muito maior que T1 ou T2. 
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Os parâmetros A, B, e ΓE  poderiam ser determinados a partir de 

medidas da razão 0s MM +  dos sinais de CWFP no estado estacionário, a partir da 

amplitude do sinal no equilíbrio térmico. Em uma temperatura de K2950 =θ , os 

valores de T1= 13 ms e T2= 5,5 ms foram medidos independentemente pelos 

métodos de inversão recuperação 56 e Carr-Purcell-Meiboom-Gilll57, 

respectivamente, fornecendo uma razão =Γ )( 0θ 2,36 para =πϖ 2/0 7,24MHz. 

A Figura 40 apresenta as medidas da razão dos tempos de relaxação 

em função de Θ/1 , obtidos a partir das medidas de CWFP das amostras de 

borracha em várias temperaturas sobre condições de equilíbrio térmico.  

Para temperaturas abaixo do valor mínimo de T1 em K298≈Θ , a 

razão )(ΘΓ  aumenta bastante e a amplitude do sinal de CWFP no estado 

estacionário ))(1(1MM 0s ΘΓ+=+  alcança o nível de ruído a 268K. Dessa forma, 

somente spins em uma faixa relativamente estreita de temperatura abaixo de T0 

estão efetivamente envolvidos no decaimento das figuras 38-40. A partir do melhor 

ajuste dos dados da Figura 40 foi obtido A=1,846, =Γ Bk/E 5600 K, e 

810607,0 −×=B . É importante apontar que para MHz52/0 =πϖ  a relaxação spin-

rede em poliisopreno77 exibe, na região ϖ0Tp>1, um aumento exponencial do 

parâmetro ≈B1 k/E 3775K, consideravelmente menor que .k/E BΓ  
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Figura 40. Razão dos tempos de relaxação )(ΘΓ  em função do inverso da temperatura 

Θ1  obtidos a partir da amplitude do sinal de CWFP no estado estacionário em equilíbrio 

térmico. A linha sólida é um ajuste empírico dos dados na região de interesse 0T<Θ . 

 

Agora é possível empregar as equações 27-28 para calcular a curva de 

decaimento universal e obter um valor médio de λ  da difusividade térmica no 

intervalo θ0 a θb de um ajuste dos dados da Figura 39. A Figura 41 mostra o 

decaimento teórico correspondendo a =λ 1,684x10-3 cm2/s obtidos das equações 

27-28, incluindo a pequena correção da lei de Curie. 
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Figura 41. Decaimento do sinal CWFP universal para amostras esféricas de borracha. Os 

círculos são valores calculados assumindo uma difusividade térmica média 

scm /10684,1 23−×=λ  e uma densidade de massa constante 3/1,1 cmg=ρ . 

 

Dado a teoria, relativamente simples, empregada e as aproximações 

envolvidas, a total concordância é bastante compensadora. Desvios da forma 

esférica em nossas amostras, bem como as variações de densidade com a 

temperatura, podem explicar alguns, mas pequenos erros sistemáticos na Figura 41. 

É válido comparar o valor de λ  obtidos da Figura 41 com valores encontrados na 

literatura para materiais relativos. Para borracha vulcanizada, por exemplo, a 

condutividade78, κ , e o calor específico à pressão constante79, Cp, foram medidas 

separadamente em uma faixa de temperatura entre 100 e 290K, fornecendo um 

valor de KcmwattK ./1036,1)290( 3−×=κ  e KgjouleKc p ./8,1)290( ≈ . Assumindo 

3/1,1 cmg≈ρ  obteve-se a partir da equação 25 scmK /1069,0)290( 23−×=λ . Esse 
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valor parece permanecer aproximadamente constante a partir de 290 K até 

aproximadamente 200 K e decai muito rapidamente abaixo de 200 K. 

A taxa de decaimento da curva teórica da Figura 41 é bastante sensível 

ao valor da difusividade térmica média λ , e sua forma sozinha não é muito usada 

para determinar a dependência da difusividade com a temperatura. Para provar este 

ponto a equação 24 foi resolvida numericamente pelo método de Crank-Nicholson 

das diferenciais finitas implícitas41, 42 assumindo, por exemplo, uma variação linear 

de )(Θλ  com a temperatura. Os cálculos indicaram que, após a integração sobre a 

esfera implicou pela equação 28, é possível, para parâmetros realistas, encontrar um 

valor médio da constante λ , que fornece essencialmente a mesma curva, com a 

)(Θλ  linearmente dependente da temperatura. Outra dependência monotônica com 

a temperatura forneceu conclusões similares. Assim, se é desejado extrair alguma 

informação com relação a dependência com a temperatura de )(Θλ  a partir da 

Figura 41 seria necessário determinar os valores de difusividade térmica em alguns 

intervalos pequenos de temperaturas. 

 

5.5. Supressão de Sinal de solvente 

 

5.5.1. Perfil de excitação 
 

Inicialmente foram obtidos os perfis de excitação teóricos da técnica 

CWFP para uma amostra de água deionizada com T1=T2 ≈ 2 s. Os cálculos foram 

feitos com base nas equações derivadas por Ernest e Anderson11. A Figura 42 
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mostra o resultado obtido para um trem de pulsos de 90º separados por um Tp de 

300µs. 
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Figura 42. Perfil de excitação teórico calculado para uma amostra de água deionizada com 

T1 = T2 ≅ 2 s. O intervalo entre os pulsos foi de 300 µs e a largura de pulsos de π/2. Os 

valores de amplitude estão em modo absoluto. 

 

Se tomarmos a freqüência de offset do solvente como sendo o zero, a 

primeira observação que se pode fazer no perfil apresentado na Figura 42 é que o 

sinal se anula na freqüência de offset do solvente e em valores de freqüência dados 

por 1/Tp, e é detectável na faixa de freqüências compreendida entre o zero e 1/Tp. 

Os pontos de nulo estão relacionados a uma precessão cujos ângulos ψ são 

harmônicos pares de π. Nessa situação as componentes FID (M+) e eco (M-) 

interferem entre si de maneira destrutiva, já que as mesmas estão defasadas por 

180º, e o sinal se anula. Já no caso em que a precessão é resultante de um 

harmônico ímpar de π, as componentes estão em fase, e interferem entre si de 

maneira construtiva, o que resulta num sinal máximo. 
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Essa faixa de freqüências detectáveis, e também a amplitude do sinal 

medida nesta região dependem de uma série de fatores, como a duração do 

intervalo entre os pulsos (Tp), a largura de pulsos (pw) e os tempos de relaxação (T1 

e T2) da amostra. 

 

5.5.1.a. Largura de pulsos 

 

Um estudo anterior20 mostrou que o sinal de CWFP é sensível a 

mudanças da largura de pulso, e depende da razão dos tempos de relaxação 

longitudinal e transversal (T1/T2). Equivalentemente, a intensidade de B1 também é 

um fator que interfere na sensibilidade do sinal de CWFP. No caso da água, onde 

T1≈T2, uma mudança de 10% em B1, na condição α=π/2, leva a um decréscimo de 

2% na amplitude do sinal. 

Na Figura 43 são apresentados os perfis de excitação teóricos da 

seqüência CWFP, obtidos pela variação da largura de pulsos para uma amostra de 

água deionizada, com T1 = T2 ≅ 2 s (razão T1/T2 ≅ 1), e com um intervalo entre os 

pulsos de 300 µs. 
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Figura 43. Perfis de excitação teóricos da seqüência CWFP calculados para uma amostra 

de água deionizada com T1 = T2 ≅ 2 s para diferentes larguras de pulso (pw=α). O intervalo 

entre os pulsos foi de 300 µs. A amplitude está em valores absolutos, α é o ângulo de 

rotação da magnetização em relação ao eixo z. 

 

Para uma largura de pulso referente a um α de 15º, a amplitude 

máxima do sinal de CWFP é obtida em freqüências próximas do zero, sendo que há 

um decréscimo bastante acentuado em freqüências próximas dos harmônicos 

ímpares de π. O mesmo comportamento é sempre observado para α menores que 

90º. No caso em que a largura de pulsos resulta num α de 15º ou 45º, a medida de 

sinais em freqüências próximas dos harmônicos ímpares de π se torna mais 

complicada. Comparada a um ângulo de 90º a amplitude do sinal diminui em 

aproximadamente 30%, para o caso de um α de 45º, e essa diminuição é ainda 

maior para valores de α menores.  

No entanto, algumas aplicações interessantes podem surgir desse 

comportamento, como por exemplo, quando se deseja observar o sinal de núcleos 

que absorvem em freqüências muito próximas da do solvente, já que o sinal é 

rapidamente recuperado em freqüências muito próximas de zero. Como o sinal 
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nessa pequena faixa de freqüências é máximo, isso pode ser tomado como uma 

vantagem para fazer medidas quantitativas com maior confiabilidade. Para os pulsos 

mais longos, como por exemplo, 80º e 100º, ou próximos de 90º, o decréscimo na 

amplitude do sinal, que é muito menos acentuado, pode não ser tão problemático 

para medidas quantitativas. 

No caso de pulsos mais longos, como por exemplo, 135º, o sinal 

máximo é obtido em freqüências relativas aos harmônicos ímpares de π. Entretanto 

a amplitude do sinal nesse ponto diminui em aproximadamente 30% em comparação 

ao pulso de π/2, e é ainda menor nas freqüências próximas da do solvente. 

Para a comprovação dos dados téoricos foram obtidos perfis 

experimentais pela variação da freqüência de offset, e fixando o zero na freqüência 

do solvente. Em geral os perfis obtidos experimentalmente são bastante similares 

aos obtidos por simulação teórica, como pode ser observado pela Figura 44. 
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Teórico Experimental 
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Figura 44. Perfis de excitação da seqüência CWFP teórico (a,c,e) e experimentais (b,d,f) 

obtidos para uma amostra de água deionizada com T1=T2 ≅ 2,7s; Tp=300 µs: α=90º (a e b), 

α=45º (c e d); α=135º (e e f). 
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5.5.1.b. Variação do intervalo entre os pulsos (Tp) 

 

  Considerando o perfil de excitação da seqüência CWFP, o intervalo de 

tempo entre os pulsos irá influenciar diretamente na faixa de freqüências detectáveis 

entre os pontos de nulo, que será variável. O inverso de Tp coincide com um ângulo 

de precessão par (ψ=(2n)π). 

  Os resultados apresentados na Figura 45 mostram que pela variação 

do intervalo entre os pulsos (Tp) é possível selecionar uma faixa de freqüências 

adequada para detectar somente os núcleos de interesse. Além disso, é possível 

promover a supressão de vários sinais em um mesmo espectro, fixando a freqüência 

de offset no solvente e escolhendo um Tp cujo valor inverso coincida justamente a 

freqüência do outro sinal que se deseja suprimir. 

  Resultados similares foram obtidos para diferentes larguras de pulso, 

como mostrado, por exemplo, na Figura 46, para uma largura de pulso resultando 

num ângulo de rotação de 45º. 
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Figura 45. Perfis de excitação da seqüência CWFP experimentais obtidos para uma 

amostra de água deionizada com T1=T2 ≅ 2,7 s; α=90º: (a) Tp=300 µs; (b) Tp=500 µs; (c) 

Tp=150 µs. 
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Figura 46. Perfis de excitação da seqüência CWFP experimentais obtidos para uma 

amostra de água deionizada com T1=T2 ≅ 2,7 s; α=45º: (a) Tp=300 µs; (b) Tp=500 µs; (c) 

Tp=150 µs. 
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5.5.1.c. Variação do número de pulsos 
 

O efeito da entrada no estado estacionário na supressão de sinais de 

solvente pode ser verificado na Figura 47. Para a água deionizada pode-se observar 

que para n=1 (dois pulsos) o resultado obtido para a seqüência CWFP é bastante 

similar à seqüência "jump-return", mesmo considerando que não há inversão de fase 

dos pulsos consecutivos, como ocorre no método "jump-return". Com a aplicação de 

2 pulsos a supressão do sinal da água é melhor, por exemplo, que a aplicação de 16 

pulsos, e não depende dos tempos de relaxação.  

Conforme mais pulsos são aplicados a magnetização começa a entrar 

no regime quasi-estacionário, onde o sinal decai e com uma dependência com os 

tempos de relaxação, T1 e T2 da amostra, governado por T1 e T2 pela equação 

T*(α=π/2)=2T1T2/(T1+T2). Este comportamento é verificado muito claramente na Figura 

47a. A supressão atinge um máximo para um trem de pulsos com n da ordem de 

500 pulsos, como pode ser observado na Figura 47b. Na condição em que o offset é 

zero ou múltiplo par de π, o estado verdadeiramente estacionário, em que a 

amplitude do sinal nula, é atingido pela aplicação de um número de pulsos que é 

dependente dos tempos de relaxação do sistema. 
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Figura 47. Supressão do sinal da água pelo método CWFP como função do número de 

pulsos p1 (n) e os tempos de relaxação da amostra. 

 

A Figura 48 mostra a supressão de água através da técnica CWFP em 

duas diferentes condições. Na primeira condição a seqüência é aplicada com 

apenas um pulso p1 e um outro pulso pw de aquisição, o que resulta numa 

seqüência muito similar à "jump-return", com 2 pulsos; não levando em conta a fase 

dos pulsos. Numa outra condição a mesma seqüência é aplicada com um trem de 

128 pulsos p1, mais um pulso pw de aquisição. Comparando com o sinal da água 

sem supressão (Figura 48 (a)), pode-se observar que no caso (b) onde a técnica é 

aplicada com 2 pulsos o sinal da água foi suprimido 5 vezes, enquanto que quando a 

seqüência é aplicada com 129 pulsos o sinal da água é suprimido em 140 vezes. 

Portanto é possível observar fazendo uma boa aproximação, o método CWFP é 

mais eficiente que a técnica "jump-return". 
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Figura 48. Eficiência da supressão do sinal de água através da técnica CWFP aplicada com 

diferentes números de pulsos: (a) 1 pulso - sem supressão; (b) 2 pulsos similar à "jump-

return"; (c) 129 pulsos. p1=pw=π/2. 

 

5.5.2. Modificações na seqüência de pulsos para correção de anomalias de fase e 

intensidade no espectro de RMN-CWFP transformado 

 

Neste estudo optou-se por utilizar uma amostra que apresentasse 

sinais com grande diferença de deslocamento químico, a fim de tornar a análise 

mais fácil. Para isso, foi utilizada uma mistura de solventes, muito utilizados em 

RMN, clorofórmio e ácido acético, cujo espectro é apresentado na Figura 49. Todos 

os sinais são singletos, já que não ocorre acoplamento entre eles. O sinal em 2,03 

ppm é relativo aos prótons do grupo metila do ácido acético, em 7,27 ppm aparece o 

sinal do clorofórmio, e o sinal em 11,72 ppm é atribuído ao hidrogênio do grupo OH 

da carboxila do ácido acético. 

 

(b) 

(a) 

(c) 
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Figura 49. Espectro transformado de RMN-1H 85 MHz de uma mistura de clorofórmio e 

ácido acético. 

 

Para o experimento de supressão foi utilizada inicialmente a seqüência 

que vinha sendo utilizada até o momento. Esta seqüência consiste de um trem de 

pulsos de mesma fase, intensidade e duração, separados por um Tp<T2*<<T1,T2.  

A Figura 50 mostra o espectro da mistura onde foi suprimido o sinal do 

clorofórmio, preservando apenas os sinais do ácido acético. O ajuste foi feito 

mecanicamente, pela variação da posição da amostra no interior do magneto, 

explorando a região onde o sinal de FID fosse o mais longo possível, mas ainda 

assim as linhas são bastante largas. Nesta figura é bastante claro o problema de 

fase, que mesmo com o ajuste, as distorções são preservadas. Além disso, os sinais 

do clorofórmio também aparecem invertidos com relação ao sinal do clorofórmio, que 

foi suprimido, mas não totalmente, provavelmente em razão das anomalias de fase e 
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falta de homogeneidade do campo magnético. Um resultado semelhante ocorre com 

a técnica jump-return80,81, como mostrado na Figura 50b. 
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Figura 50. (a) Espectro transformado de RMN-CWFP-1H, em 85 MHz, da mistura 

clorofórmio e ácido acético. Seqüência: (90O
x–Tp-)n 90O

x. Parâmetros CWFP: Tp=0,3 ms, 

α=(90O)x, tempo de aquisição=2, ψ=ωTp=0 para o sinal do clorofórmio. (b) Espectro RMN-

jump-return, em 85 MHz, da mistura clorofórmio e ácido acético. Seqüência: 90O
x–Tp–90O

-x, 

com Tp=400 µs. 

 

Na tentativa de corrigir esses problemas foram buscados na literatura 

métodos que pudessem fazê-lo. Num método mais antigo, proposto por Freemann e 

Hill12, é feito um incremento de tempo aleatório, onde foi observado que a 

componente eco do sinal de SSFP é eliminada. Mais recentemente, Rudakov et 

al.23,24 desenvolveram algumas modificações na seqüência de pulsos, baseados na 

ciclagem de fases dos pulsos. Em seus experimentos foram obtidos resultados 

semelhantes aos de Freeman e Hill. Foram utilizadas duas propostas de ciclos de 

fase, apresentadas por Rudakov. As seqüências utilizadas foram (p1x–Tp–p1y–Tp–

p1-x–Tp–p1-y–Tp–)npw-y e (p1x–Tp–p1y–Tx–p1-x–Tp–p1-x–Tp–)npw-x. 
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5.5.2.a.Seqüência (p1x–Tp–p1y–Tp–p1-x–Tp–p1-y–Tp–)npw-y 

 

Numa primeira proposta foi decidido variar a fase dos pulsos sempre 

avançando de 90O, como fora proposto por Rudakov23. A seqüência utilizada nestes 

experimentos já foi apresentada na Figura 23a. Naquela figura foi proposto que a 

aquisição fosse feita em fase com o último pulso do trem, mas um resultado 

semelhante é obtido com o sinal adquirido com defasagem de 180O. Estes 

resultados são mostrados na Figura 51. 
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Figura 51. Espectro transformado de RMN-CWFP-1H, em 85MHz, da mistura clorofórmio e 

ácido acético. Seqüência: (a) (90O
x–Tp–90O

y–Tp–90O
-x–Tp–90O

-y–Tp–)n90O
-y; (b) (90O

x–Tp–

90O
y–Tp–90O

-x–Tp–90O
-y–Tp–)n90O

y. Parâmetros CWFP em ambas: Tp=0,3 ms, ψ=ωTp=0 para 

o sinal do clorofórmio. 

 

Na Figura 51 é claramente observado que praticamente não há 

distorções no espectro, relativas à anomalias de fase. O sinal do clorofórmio é 

totalmente suprimido e os sinais do ácido acético aparecem com mesma fase em 

relação ao offset, ou seja, não invertidos. A variação na fase do pulso de aquisição 
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parece interferir apenas na intensidade do sinal. Mesmo com essas vantagens, foi 

observado que a freqüência de offset do sinal a ser suprimido é deslocado para uma 

freqüência da ordem de 0,8 kHz, o que resulta em um deslocamento de -π/2, ou 

3π/2, no ângulo de offset. 

Foram traçados os perfis de excitação desta seqüência, para o qual foi 

utilizada uma amostra de água, para facilitar a análise, já que o espectro consiste de 

apenas um sinal. A Figura 52 apresenta o perfil de excitação tanto para a seqüência 

normal quanto para a seqüência modificada, o que foi obtido com um Tp de 300µs, e 

variando o offset de 250 Hz. 

Nesta figura pode ser verificado que o sinal é suprimido em diferentes 

valores de freqüência de offset, comparando as seqüências, e essa diferença é da 

ordem de 0,8 KHz, o que corresponde a uma defasagem no ângulo de offset de -π/2 

ou +3π/2. Esta defasagem na freqüência de supressão já era esperada, pois ela 

também foi observada quando se utilizava ciclagem de fases nos pulsos20,21,27. 

Rudakov apresenta resultados de uma seqüência SSFP normal, com a introdução 

de pulso preparatório, onde os máximos e mínimos ocorrem com períodos diferentes 

27. No entanto não é feita nenhuma discussão sobre esse efeito, e eles indicam que 

um estudo teórico ou então da ciclagem de fases dos pulsos seria necessário. O 

mesmo comportamento é observado quando a seqüência é aplicada com diferentes 

valores de Tp, como mostram as Figura 53 e 55. 
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Figura 52. Perfis de excitação da seqüência CWFP em fase: (a) seqüência sem mudança 

de fase, (90O
x–Tp-)n 90O

x, (b) seqüência com alteração de fase, (90O
x–Tp–90O

y–Tp–90O
-x–Tp–

90O
-y–Tp–)n90O

-y. Em ambos Tp=300µs, ψ=ωTp=0 para o sinal do clorofórmio; 

 

Uma possível explicação para essa defasagem pode ser devida ao fato 

de que como a fase dos pulsos avança de 90O a partir de x, e a aquisição é feita em 

fase com o último pulso do trem, ou seja, -y, então o offset para que o sinal fosse 

suprimido teria um ângulo de 3π/2, e como essa variação é uma função periódica de 

a 

b 
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Tp, o outro ponto de nulo correspondente seria de -π/2, como é observado na Figura 

52.  

 

 
                                                                     0                  

freqüência (Hz) 

Figura 53. Perfis de excitação da seqüência CWFP em fase: (a) seqüência sem mudança 

de fase, (90O
x–Tp-)n 90O

x; (b) seqüência com alteração de fase: (90O
x–Tp–90O

y–Tp–90O
-x–Tp–

90O
-y–Tp–)n90O

-y. Tp=200 µs; ψ=ωTp=0 para o sinal do clorofórmio. 

a 

b 
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Figura 54. Perfis de excitação da seqüência CWFP em fase: (a) seqüência sem mudança 

de fase, (90O
x–Tp-)n 90O

x; (b) seqüência com alteração de fase: (90O
x–Tp–90O

y–Tp–90O
-x–Tp–

90O
-y–Tp–)n90O

-y. Tp=500 µs, ψ=ωTp=0 para o sinal do clorofórmio. 

 

As figuras 57 a 60 mostram os perfis de excitação da seqüência (p1x–

Tp–p1y–Tp–p1-x–Tp–p1-y–Tp–)npw-y para diferentes larguras de pulso (p1), fixando o 

intervalo entre os pulsos, Tp, em 300µs e o pulso de leitura (pw) em 90°. Em todas 

elas estão apresentados os perfis nos modos magnitude e fase. E pode-se verificar 

que em todos eles não são observadas alterações na fase dos sinais, como já foi 

demonstrado anteriormente, indicando a possível resolução dos problemas de 

anomalias de fase do sinal. 

a 

b 
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Foi demonstrado até o momento que a anomalia de fase pode ser 

corrigida pela ciclagem de fase dos pulsos. Patz já indicara que o sinal máximo de 

SSFP ocorre com uma dependência com a ciclagem de fase dos pulsos e também 

com o ângulo de offset, ψ82. No entanto, aquelas modificações, da forma como foram 

feitas, não permitiram solucionar um outro problema verificado, a anomalia de 

intensidade. Isto pode ser problema quanto ao uso da técnica para análise 

quantitativa, ou mesmo na atribuição de sinais através de áreas.  

Na tentativa de resolver esse problema foi feito um estudo dos perfis 

de excitação das seqüências modificadas, variando principalmente a largura de 

pulsos inseridos no trem de pulsos, mas mantendo a largura do pulso de leitura fixa. 

Os perfis de excitação obtidos a partir destas modificações são 

apresentados nas figuras 56 a 59. 

Nas figuras que seguem (figuras 56 a 59) pode-se observar que 

quando a seqüência aplicada consiste de um trem de pulsos com largura cujo ângulo 

de rotação é maior que 90° (figuras 57 e 58), os perfis exibem sinais menos intensos 

para freqüências que estão próximas àquela referente ao sinal suprimido.  
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Figura 55. Perfis de excitação água para a seqüência (p1x–Tp–p1y–Tp–p1-x–Tp–p1-y–Tp–)npw-

y nos modos: (a) magnitude; (b) fase. Parâmetros CWFP: p1=45, pw=90, Tp=300 µs.  
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Figura 56. Perfis de excitação água para a seqüência (p1x–Tp–p1y–Tp–p1-x–Tp–p1-y–Tp–)npw-

y nos modos: (a) magnitude; (b) fase. Parâmetros CWFP: p1=15, pw=90, Tp=300 µs.  
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Figura 57. Perfis de excitação da água para a seqüência (p1x–Tp–p1y–Tp–p1-x–Tp–p1-y–

Tp–)npw-y nos modos: (a) magnitude; (b) fase. Parâmetros CWFP: p1=90, pw=90, 

Tp=300µs.  
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Figura 58. Perfis de excitação da água para a seqüência (p1x–Tp–p1y–Tp–p1-x–Tp–p1-y–Tp–

)npw-y nos modos: (a) magnitude; (b) fase. Parâmetros CWFP: p1=135, pw=90, Tp=300 µs.  

 

Nos casos em que as larguras de pulsos são menores (45° e 15° - 

figuras 58 e 59) foram observados perfis onde a freqüência, a qual o sinal é 

suprimido, é bem definida, e não se observa grande diminuição na intensidade dos 

sinais que aparecem próximos desta freqüência; e o sinal é tanto mais intenso 

quanto menor a largura de pulso. Tem-se aqui um comportamento diferente da 

seqüência original, onde não é feita a ciclagem de fase dos pulsos. Os perfis da 

seqüência original apresentam uma diminuição bastante grande do sinal nas 

freqüências centrais, próximas de π; e naquelas próximas do sinal suprimido (0), os 

sinais apresentam intensidade maior; comportamento este observado para pulsos 

menos largos. 

(a) 

(b) 

0 4000 -4000 
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Para avaliar o efeito da largura de pulso na intensidade do sinal, no 

espectro CWFP transformado, foram feitos alguns experimentos de supressão 

utilizando como amostra uma mistura 1:1 de ácido acético/clorofórmio. 

Na Figura 59 estão apresentados os espectros da seqüência CWFP, 

sem ciclagem de fases dos pulsos, para diferentes larguras de pulsos p1. Estes 

espectros foram normalizados com relação ao espectro original, sem supressão, e 

utilizando o sinal do grupo metila do ácido acético, em 2,04 ppm.  
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(d) 

Figura 59. Espectros transformados de RMN-CWFP para uma mistura 1:1 ácido acético-

clorofórmio. Seqüência utilizada: (p1x–Tp–)npw-x, onde pw=90° e Tp=0,3 ms; offset zero no 

sinal do clorofórmio. As larguras de pulsos p1 utilizadas foram: (a) 15°, (b) 45°, (d) 90°, (c) 

135°. O espectro representado pela linha preta se refere ao espectro normal, sem 

supressão.  

 

Analisando o sinal da carboxila do ácido acético, em aproximadamente 

11 ppm, podemos verificar que a intensidade do sinal pode ser aumentada quando 

se trabalha com pulsos menos largos. Apesar disso, como já demonstrado 

anteriormente, os problemas de fase permanecem. 
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Figura 60. Espectros transformados de RMN-CWFP para uma mistura 1:1 ácido acético-

clorofórmio. Seqüência utilizada: (p1x–Tp–p1y–Tp–p1-x–Tp–p1-y–Tp–)npw-y, onde pw=90° e 

Tp=0,3 ms; offset zero no sinal do clorofórmio. As larguras de pulsos p1 utilizadas foram: (a) 

15°, (b) 45°, (c) 90°, (d) 135°. O espectro representado pela linha preta se refere ao 

espectro normal, sem supressão.  

 

A seqüência modificada, (p1x–Tp–p1y–Tp–p1-x–Tp–p1-y–Tp–)npw-y, 

apresenta um comportamento similar a seqüência sem ciclagem de fases. A 

intensidade do sinal da hidroxila do ácido acético é maior quando a seqüência 

aplicada consiste de pulsos mais estreitos. Os problemas com fase também são bem 
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resolvidos; como demonstrado anteriormente, e confirmado nos espectros 

apresentados na Figura 60. 

 

5.5.2.b. Seqüência (p1x–Tp–p1x–Tp–p1-x–Tp–p1-x–Tp–)npw-x 

 

Uma outra modificação proposta foi alterar a fase de 180O para cada 

par de pulsos, da mesma forma que Rudakov propôs, e mostrado na Figura 23b23. A 

fase da aquisição também foi variada, mas sem alteração no resultado final, como 

apresentado na Figura 61. Nesta figura pode-se observar que o sinal do clorofórmio 

é suprimido, e que os sinais do ácido acético se mantém em fase em relação ao 

offset. No entanto, são introduzidos alguns artefatos que pioram a qualidade do 

espectro em comparação com a modificação da seqüência proposta anteriormente. 

A mudança na fase do pulso de aquisição não provoca alteração no resultado final, a 

não ser variações na intensidade dos sinais. 
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Figura 61. Espectro transformado de RMN-CWFP-1H, em 85 MHz, da mistura clorofórmio e 

ácido acético. Seqüência: (a) (90O
x–Tp–90O

x–Tp–90O
-x–Tp–90O

-x–Tp–)n90O
x; (b) (90O

x–Tp–

90O
x–Tp–90O

-x–Tp–90O
-x–Tp–)n90O

-x. Parâmetros CWFP em ambas: Tp=0,3 ms, ψ=ωTp=0 para 

o sinal do clorofórmio. 

 

A Figura 62 apresenta os perfis de excitação da seqüência não 

modificada e a seqüência agora proposta.  

Analisando a Figura 62 pode-se observar que os perfis de excitação 

são bastante distintos. O perfil da seqüência normal tem uma freqüência na qual o 

sinal é suprimido bem definido. Já na seqüência modificada existe uma faixa de 

freqüências onde sinal é mínimo, embora coincida com a região de saturação do 

sinal na seqüência normal, já que não ocorre mudança na fase do pulso de 

aquisição. O mesmo comportamento é observado quando se trabalha com diferentes 

valores de Tp, como pode ser verificado na Figura 63. 
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 0 

freqüência (Hz) 

Figura 62. Perfis de excitação da seqüência CWFP em fase: (a) seqüência sem mudança 

de fase, (90O
x–Tp-)n 90O

x; (b) seqüência com alteração de fase: (90O
x–Tp–90O

x–Tp–90O
-x–Tp–

90O
-x–Tp–)n90O

x. Tp=300 µs, ψ=ωTp=0 para o sinal do clorofórmio. 

 

 

a 

b 
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Figura 63. Perfis de excitação da seqüência CWFP, em fase, com alteração de fase: (90O
x–

Tp–90O
x–Tp–90O

-x–Tp–90O
-x–Tp–)n90O

x: (a) Tp=200 µs, (b) Tp=500 µs. ψ=ωTp=0 para o sinal 

do clorofórmio. 

 

Anteriormente apresentamos a seqüência modificada, (p1x–Tp–p1x–Tp–

p1-x–Tp–p1-x–Tp–)npw-x, como uma alternativa para a solução de anomalias de fase. 

Os resultados apresentaram uma possível solução deste problema, no entanto com 

alguns artefatos e problemas residuais. Ainda assim decidimos utilizar esta 

seqüência modificada para tentar solucionar agora as anomalias de intensidade. As 

figuras 63 a 66 mostram os perfis da seqüência (p1x–Tp–p1x–Tp–p1-x–Tp–p1-x–Tp–

)npw-x para diferentes larguras de pulso (p1), fixando o intervalo entre os pulsos, Tp, 

em 300µs e o pulso de leitura (pw) em 90°. Em todas elas estão apresentados os 

perfis nos modos magnitude e fase. Esta seqüência, aqui proposta, parece ser mais 
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sensível a variações na largura de pulsos, pois seu perfil de excitação é bastante 

modificado em função deste parâmetro.  

Na Figura 64 observa-se uma faixa de freqüências, de 

aproximadamente 1kHz, próximas da freqüência de offset, onde o sinal tem uma 

intensidade muito mais baixa que na região ao redor do sinal máximo, em π. Este 

comportamento indica que a supressão do sinal de interesse pode afetar todos 

aqueles que aparecem próximos a ele; um exemplo deste tipo de caso é o do açúcar 

em água, cujos sinais são bem próximos. Em zero o sinal não é totalmente 

suprimido. 

 

 
freqüência (Hz) 

Figura 64. Perfis de excitação da água para a seqüência (p1x–Tp–p1x–Tp–p1-x–Tp–p1-x–Tp–

)npw-x nos modos: (a) magnitude; (b) fase. Parâmetros CWFP: p1=90, pw=90, Tp=300 µs.  
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Na Figura 65, o perfil de excitação para a seqüência com pulsos de 

135° mostra que o sinal não foi completamente suprimido em nenhuma freqüência 

definida, embora não haja alterações na intensidade dos sinais. 

 

 

 
freqüência (Hz) 

Figura 65. Perfis de excitação da água para a seqüência (p1x–Tp–p1x–Tp–p1-x–Tp–p1-x–Tp–

)npw-x nos modos: (a) magnitude; (b) fase. Parâmetros CWFP: p1=135, pw=90, Tp=300 µs.  

 

O perfil de excitação apresentado na Figura 66 se refere à seqüência 

CWFP com pulsos de 15°. Neste perfil pode-se verificar que o sinal pode ser 

suprimido em freqüências bem definidas e que não ocorre variação drástica na 

intensidade do sinal, fora de zero. Aparentemente também não são observadas 

alterações na fase do sinal. 
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freqüência (Hz) 

Figura 66. Perfis de excitação da água para a seqüência (p1x–Tp–p1x–Tp–p1-x–Tp–p1-x–Tp–

)npw-x nos modos: (a) magnitude; (b) fase. Parâmetros CWFP: p1=15, pw=90, Tp=300 µs.  

 

O perfil de excitação da seqüência composta pelo trem de pulsos de 

45°, apresentado na Figura 67, mostra que o sinal é suprimido em freqüências 

definidas, mas ocorrem alterações na intensidade do sinal em relação a freqüência a 

qual o sinal é suprimido, sendo uma faixa de freqüências com sinal mais intenso que 

outra faixa com sinais menos intensos. 

Nestes perfis, em que a largura de pulso é menor, o sinal suprimido é 

deslocado com relação ao offset, de forma que é necessário fazer ajustes adicionais 

na freqüência para que seja suprimido o sinal desejado. Esses ajustes podem ser 

(a) 

(b) 

0 4000 -4000 
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feitos com a adição ou subtração da diferença de freqüência entre o sinal a ser 

suprimido e a freqüência de offset. 

 

 

 

freqüência (Hz) 

Figura 67. Perfis de excitação da água para a seqüência (p1x–Tp–p1x–Tp–p1-x–Tp–p1-x–Tp–

)npw-x nos modos: (a) magnitude; (b) fase. Parâmetros CWFP: p1=45, pw=90, Tp=300 µs.  

 

Na Figura 68 é claramente observado que o sinal do clorofórmio não foi 

suprimido, e além disso os artefatos gerados por esta seqüência continuam sendo 

um problema adicional, o que não a tornam uma boa alternativa pra solucionar as 

anomalias de fase, tampouco as de intensidade. 
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15 12 9 6 3 0

ppm

 sem supressão
 p1=15o

 

(a) 

15 12 9 6 3 0

ppm

 sem supressão
 p1=45o

 

(b) 

15 12 9 6 3 0

ppm

 sem supressão
 p1=90o

 

(c) 

15 12 9 6 3 0

ppm

 sem supressão
 p1=135o

 

(d) 

Figura 68. Espectros transformados de RMN-CWFP para uma mistura 1:1 ácido acético-

clorofórmio. Seqüência utilizada: (p1x–Tp–p1x–Tp–p1-x–Tp–p1-x–Tp–)npw-x, onde pw=90° e 

Tp=0,3ms; offset zero no sinal do clorofórmio. As larguras de pulsos p1 utilizadas foram: (a) 

15°, (b) 45°, (c) 90°, (d) 135°. O espectro representado pela linha preta se refere ao 

espectro normal, sem supressão. 
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5.7. Supressão de água in vivo: experimentos exploratórios 

 

De maneira a testar a técnica CWFP para a supressão de água em 

frutas intactas para a medida do teor de açúcar nestas frutas, foram feitos 

experimentos utilizando algumas frutas. Na Figura 69 é apresentado o espectro de 

1H NMR em valores absolutos de uma amostra de caqui cuja supressão de água foi 

feita com o uso da técnica "jump-return" e CWFP. 

 

15 10 5 0 -5
δ

(a) 

15 10 5 0 -5

CWFP

"jump-return"

δ
(b) 

Figura 69. Espectro de ¹H-RMN, em valores absolutos, de uma amostra de caqui: (a) sem 

supressão do sinal da água; (b) com supressão do sinal da água utilizando as ténicas "jump-

return" e CWFP. Na seqüência CWFP foram aplicados 1024 pulsos p1 separados por um 

Tp=300 µs; p1=pw=π/2 pulses. 

 

O sinal do açúcar aparece em um δ de 3,5 ppm, enquanto que o da 

água aparece em 4,7 ppm. Como o imã utilizado não apresenta uma grande 

homogeneidade, a resolução do espectro é pobre e não é possível observar o 

desdobramento das linhas do açúcar. Sem supressão (Figura 69 (a)), o sinal do 

açúcar aparece como um ombro no sinal da água, sendo praticamente impossível 

fazer um tratamento quantitativo do espectro, com o intuito de se obter o teor de 
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açúcar na fruta. Os resultados apresentados na Figura 69(b) mostram que com a 

supressão do sinal da água, o sinal referente ao açúcar aparece com maior 

resolução. Pode-se observar ainda que a seqüência CWFP reduziu o sinal da água 

com maior eficiência que o método "jump-return", o qual introduz artefatos 

indesejáveis no espectro, piorando a sua qualidade. 
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6. CONCLUSÕES 

 

Através dos estudos sobre o estabelecimento do estado estacionário 

foi possível observar que de uma maneira geral, o sinal de CWFP é composto de 

três estágios, sendo o primeiro de alternância da amplitude do sinal, o segundo 

chamado quasi-estacionário, e o terceiro que se refere ao estado verdadeiramente 

estacionário. 

O primeiro estágio é influenciado pela não homogeneidade do campo, 

mas que não apresenta problemas práticos, quando o experimento é realizado em 

campos mais altos e homogêneos. Após o período de oscilação da amplitude do 

sinal, a magnetização entra num segundo estágio, chamado estado quasi-

estacionário, pois a amplitude do sinal continua a diminuir com o passar do tempo, 

ou seja, mais pulsos vão sendo aplicados. 

Durante este período a magnetização decai exponencialmente como 

uma função de T1 e T2, de acordo com a equação T*(α=π/2)=2T1T2/(T1+T2). Após esse 

período a magnetização entra num estado verdadeiramente estacionário, e não varia 

mais. A amplitude desta magnetização está relacionada com o decaimento da 

magnetização, desde a condição de equilíbrio térmico, M0, através de T1 e T2, até o 
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estado estacionário ser completamente atingido, através da relação 

|M+s|=M0T2/(T1+T2).  

Conhecido todo esse processo, foi possível verificar que, com a 

amplitude da magnetização no estado estacionário (|M+s|), atingido através do 

decaimento de M0, segundo uma constante T*(α=π/2), os tempos de relaxação, T1 e 

T2, poderiam ser extraídos através de um único experimento. A vantagem desta 

metodologia está em não realizar etapas desnecessárias, como proposto em 

trabalho anterior, e já citado anteriormente, e com isso ganhar rapidez na 

determinação destes tempos.  

As simulações mostraram que para o caso em que o sinal não é 

perfeitamente simétrico, devido à não homogeneidade do campo magnético B0, o 

efeito na determinação da constante de decaimento do sinal de CWFP tem maior 

contribuição na região compreendida entre o estágio de alternância da amplitude do 

sinal, como já era previsto. Trabalhando numa condição em que Tp/T2*<0,085, a 

determinação da constante de decaimento, e conseqüentemente dos tempos de 

relaxação (T1 e T2), pode ser feita com boa precisão. Portanto pode-se compensar a 

falta de homogeneidade com um ajuste adequado de Tp, ou seja, quanto maior a não 

homogeneidade (T2* mais curto), menor deve ser o intervalo de tempo entre os 

pulsos, Tp. 

A modulação do eco, que certamente ocorre na técnica proposta, pode 

fazer com que o acoplamento escalar homonuclear invalide o experimento. Nos 

casos em que não existe acoplamento homonuclear, como naqueles apresentados 

anteriormente, a influência deste efeito é pequena. Portanto, um cuidado adicional 

na interpretação dos dados, deve ser tomado quando existe a presença de 

acoplamento J. 
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Um outro cuidado que deve ser tomado, no experimento e no 

tratamento dos dados, é com relação a não homogeneidade de B1, ou ainda a 

largura de pulsos. Foi mostrado, através das simulações, que quando a razão T1/T2 

é muito maior que 1, a constante de decaimento do sinal de CWFP, e também a 

amplitude da magnetização no estado estacionário, podem variar significativamente, 

mesmo para pequenas diferenças de ângulo de rotação. Esse comportamento do 

sinal de CWFP requer que o campo magnético oscilante, B1, apresente uma boa 

homogeneidade, e também que a calibração de pulsos seja feita com o máximo rigor 

possível. Para os casos em que T1/T2 é próximo de 1 estes problemas são 

minimizados. 

Mesmo considerando as principais fontes de erro já discutidas, como a 

não homogeneidade do campo magnético, a faixa de dados utilizados na 

determinação de T*(α=π/2), e efeitos de difusão, foi verificado que a maior diferença 

encontrada entre os valores de T1 e T2, determinados por CWFP e aqueles obtidos 

pelas técnicas convencionais (inversão-recuperação e CPMG), foi de 10%; a qual é 

bastante aceitável, considerando a vantagem do método. 

Comprovada a eficiência da técnica CWFP para a determinação de T1 

e T2, decidimos propor uma aplicação desta técnica no monitoramento de reações 

de polimerização. Para isso monitoramos a cura de uma resina epóxi comercial, 

tanto pelo decaimento do sinal de CWFP, quanto pela variação dos tempos de 

relaxação. Foi possível observar que a técnica de CWFP pode ser utilizada para 

avaliar a cinética da reação, através do monitoramento do sinal, que decai com o 

tempo. E pode ainda monitorar o processo de cura, ou a solidificação do material, 

analisando como os tempos de relaxação variam com o tempo de reação, já que a 

mobilidade cai sensivelmente durante o processo de reticulação da resina. A técnica 
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CWFP apresenta algumas vantagens em relação às técnicas convencionais. Em 

apenas uma reação é possível monitorar a cinética e também a variação da 

mobilidade, através da determinação de T1 e T2.  

Se o monitoramento da reação for feito pela variação de T1, a medida 

convencional, por inversão-recuperação, é praticamente impossível em uma reação 

relativamente rápida, como a que tratamos aqui, sendo possível apenas fazer uma 

estimativa, qual a que fizemos em nossos experimentos, onde foi tomado o tempo 

em que a amplitude do sinal se anula e dividido por ln2. No entanto, este 

procedimento induz a erros maiores. A medida de T2 deve ser feita em um segundo 

experimento CPMG, utilizando uma nova mistura, tomando sempre o cuidado de 

realizar a reação nas mesmas condições. É bem verdade que a reprodução da 

reação, exatamente nas mesmas condições, é sempre complicada e requer 

habilidade do operador. 

Por fim, foi demonstrado ainda que a técnica de CWFP é capaz de 

fornecer informações quantitativas e facilmente determinadas acerca de processos 

que avaliam a taxa de relaxação de spins nucleares através da ação de um agente 

externo, como por exemplo, a temperatura. Em particular foi proposta uma aplicação 

quanto ao fluxo de calor, causada por uma grande diferença de temperatura, que 

leva a variações locais nas taxas de relaxação, as quais podem ser monitoradas 

pelo decaimento do sinal de CWFP. A partir destes decaimentos é possível certificar 

que existe o predomínio de um processo de difusão, e obter um valor médio para a 

difusividade térmica.  

Com relação à metodologia de supressão de sinais de solvente em 

espectros de RMN de alta resolução pode-se concluir que a seqüência CWFP 

constitui numa eficiente ferramenta para supressão de água, quando a largura de 
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pulsos ou a intensidade de B1 são ajustadas adequadamente. É possível selecionar 

uma região de freqüências de interesse através da escolha de um trem de pulsos p1 

com um tempo de repetição, Tp, apropriado.  

A entrada no estado estacionário, a qual depende do regime quasi-

estacionário, através da constante de decaimento, tem um efeito marcante na 

supressão de sinais de solvente. Foi observada uma dependência da eficiência da 

supressão com o número de pulsos aplicados. Esse efeito foi atribuído à 

contribuição de T1 e T2 na constante de decaimento do sinal de CWFP, até que o 

estado estacionário seja completamente atingido. Conhecendo este processo é 

possível desenvolver mecanismos, ou modificações na seqüência, para o que 

estado estacionário seja atingido mais rápido, e assim ganhar agilidade obtenção do 

espectro, como foi mencionado anteriormente. 

Foi possível observar ainda que a ciclagem de fases dos pulsos da 

seqüência CWFP permite, além de corrigir as anomalias de fase do espectro CWFP 

transformado, corrigir também as anomalias de intensidade. Um estudo dos perfis de 

excitação das seqüências estudadas mostrou que o uso adequado de variáveis, 

como a largura de pulsos pode, pode corrigir significativamente a intensidade dos 

sinais. Foi possível observar que o uso de uma seqüência com pulsos mais estreitos 

permite selecionar melhor o sinal a ser suprimido, ou seja, torna a técnica mais 

seletiva. Além disso, os sinais detectáveis sofrem um menor efeito na intensidade. 

Dentre as seqüências estudadas os resultados mais expressivos foram obtidos com 

a seqüência onde a fase dos pulsos avança de 90º (p1x–Tp–p1y–Tp–p1-x–Tp–p1-y–

Tp–)npw-y. Vale ressaltar que a discriminação da largura dos pulsos inseridos no trem 

de pulsos e do pulso de leitura deve ser feita, pois modifica os perfis de excitação da 

seqüência. Os perfis mais adequados, para o caso analisado, foram obtidos pela 
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variação da largura dos pulsos inseridos no trem de pulsos (p1) e mantendo fixo o 

pulso de leitura (pw), sempre em 90°. 

Alguns resultados preliminares mostraram que é possível aplicar a 

seqüência de pulsos CWFP para a supressão de água em amostras 'in vivo', com 

eficiência similar a pressaturação e ainda melhor quando comparada com a técnica 

de jump-return. 
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8. PROPOSTAS FUTURAS 

 

Uma perspectiva muito boa para o uso da metodologia aqui 

desenvolvida para determinação das taxas de relaxação, é inseri-la em estudos que 

requerem maior rapidez na determinação de T1 e T2, nem sempre possível com os 

métodos tradicionais. Além das aplicações desenvolvidas neste trabalho, 

poderíamos citar ainda estudos de transição de fase, cura de resinas, mudanças de 

viscosidade, dinâmica molecular, processos em fluxo, etc. Além disso, o método de 

determinação simultânea de T1 e T2, já é utilizado com bastante sucesso em 

amostras que apresentam tempos de relaxação muito longos, como gases (129Xe), e 

outros núcleos como 109Ag. 

A análise multiexponencial do sinal de CWFP, e ainda CPMG, pode 

permitir o estudo de sistemas mais complicados, onde coexistem várias 

contribuições para um mesmo sinal, e ainda quantificar essas contribuições. Este 

tipo de procedimento é bastante útil para avaliar qualidade de alimentos, sendo 

possível a determinação de quantidade de óleo em sementes, açúcar em frutas, 

entre outros substratos. A combinação destes experimentos ainda permite avaliar a 

magnitude de T1, sem a necessidade de determiná-lo em um outro experimento, 
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oferecendo assim informações adicionais sobre os sistemas em estudo. A 

introdução de métodos estatísticos, como a quimiometria, a essas medidas, também 

possibilita fazer, ainda dentro de métodos de controle de qualidade de alimentos, 

todo o processo de separação destes produtos, qualificando-os dentro do seu 

melhor aproveitamento. 

O refinamento da metodologia de supressão de sinal de solvente pode 

inserir uma técnica bastante simples, e que pode trazer vantagens como a fácil 

implementação, realização de medidas em fluxo, economia de sistemas de 

amplificação de potência, entre outras. 
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