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Neste trabalho utilizamos as tecnicas de espectroscopia de alta resoluyao em
s61idos por Ressonancia Magnetica Nuclear de 13C, Polarizayao Cruzada,
Desacoplamento Heteronuclear e Rotayao da Amostra em tomo do Angulo Magico para
o estudo de sementes e alimentos. Uma tecnica de analise multivariada foi introduzida
com 0 intuito de se desenvolver urn metodo de calibra9ao dos espectros a partir dos
experimentos com amostras padrao, de maneira que esse metodo permita a determinayao
das concentrayoes dos componentes da amostra atraves de uma multiplicayao matricial.
Essa tecnica consiste basicamente da Decomposiyao em Valores Singulares de uma
matriz composta pelos espectros, seguida da regressao linear multipIa visando encontrar
uma matriz de regressao entre a matriz de espectros e a matriz de concentrayoes das
principais componentes das amostras. Essa matriz de regressao, multiplicada pelo
espectro de uma nova amostra permite a previsao das concentra90es dos componentes
desta. As concentrayoes de proteina e amido foram avaliadas para cereais e alguns
alimentos industrializados.

High Resolution Solid-State 13C-NMR Spectroscopy techniques Cross
Polarization, Decoupling and Magic Angle Spinning, were employed in this work for the
study of the chemical composition of seeds and food. A Multivariate Analysis procedure
were also employed in the development of a calibration and prediction method for the
determination of the components content based on a matrix multiplication. Singular
Value Decomposition was carried on the 13C-NMRspectra matrix followed by Multiple
Linear Regression on the components content matrix with the purpose of producing a
model that relates the spectra to the sample components content determined by referee
methods. When the resulting model is then applied to a new sample, assuming that the
correlation found between the calibration set matrices also exists in this sample. it gives
the components content values. The protein and starch content were analyzed.
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Os principais objetivos deste trabalho foram a utiliza't80 de tecnicas de
Espectroscopia de Alta Resolu't8o em S6lidos por Ressonancia Magnetica Nuclear
"(RMN) de 13C:Polariza't8o Cruzada, Desacoplamento e ROta't80da Amostra em tomo
do .Angulo Magico, para 0 estudo de sementes e alimentos, e 0 desenvolvimento de urn
metodo de calibra't80 dos espectros de RMN utilizando principios de Analise e
Calibra't80 Multivariadas.
Mesmo com a aplica't80 de tecnicas de Espectroscopia de Alta Resolu't8o, os
espectros de RMN de amostras s6lidas n80 apresentam a mesma resolu't8o dos espectros
caracteristicos de amostras liquidas, com linhas estreitas e bem definidas, e a utiliza980
da tecnica de Polariza98o Cruzada, imprescindivel na analise de 13C,introduz algumas
dificuldades no tocante

a quantifica980 direta

da composi980 da amostra a partir dos

espectros.

o

metodo de calibra980 desenvolvido

e

urn metodo de reconhecimento de

padroes, que atua associando as concentra90es de determinados componentes de
amostras escolhidas

a

forma do espectro de RMN de 13c. Utilizamos

a analise

multivariada de dados na constru~ao de modelos para a interpreta~ao dos espectros de
RMN e previsao das concentra~oes dos componentes considerados em outras amostras.
A partir dos espectros de RMN de BC de sementes, amostras padrao e alimentos,
construimos modelos para a previsao das concentra~oes de proteina e amido, mas
metoda pode ser extendido

0

a analise das concentra~oes de outros componentes partindo-

se de espectros de amostras adequadas.
Os dois primeiros capitulos desta disserta~ao tratam dos principios basicos de
RMN e das tecnicas de Espectroscopia de Alta Resolu~ao empregadas. Ambos foram
baseados em diversos textos existentes sobre 0 assunto, de maneira a proporcionar uma
visao geral da tecnica sob diversos aspectos. Os principais livros consultados foram :
Abragham, 1986; Gil e Geraldes, 1987; Cohen-Tannoudji et aI, 1977; Mehring, 1982,
Carrington e Mc Lachlan, 1967 e Slichter, 1989. Outros livros, bem como as teses e
artigos consultados serao citados no decorrer do texto.

o terceiro

capitulo traz uma introdu<raoas tecnicas de analise multivariada e uma

descri<rao do procedimento adotado neste trabalho. No capitulo 4 temos uma breve
descri<rao do equipamento de RMN utilizado e da metodologia adotada para os
experimentos, e

0

capitulo 5 traz os resultados obtidos das analises dos espectros

adquiridos para sementes, amostras padrao e alimentos utilizando

0

metodo de analise

multivariada descrito no capitulo 3.
A motiva<rao para
valiosas discussoes sobre

0

0

desenvolvimento deste projeto de mestrado, bem como

assunto e

0

acompanhamento de parte do trabalho, partiram

do Prof. Dr. Luiz Alberto Colnago, pesquisador do CNPDIA-EMBRAPA-Sao Carlos.

Capitulo 1. Uma Introdu~ao it Ressonancia Magnetica Nuclear - RMN
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Inicialmente os momentos magneticos possuem orienta90es rand6micas, e com a
aplica9ao do campo assumem orienta90es preferenciais. Isso leva ao surgimento de
niveis de energia com diferentes popula90es obedecendo

a

distribui9ao de Boltzman.

Uma transiyao entre esses niveis, provocada pela incidencia de radiayao provoca uma
mudan9a no estado energetico do nucleo quando a energia hv da radia9ao incidente for
igual

a diferen9a L\E de energia entre os niveis considerados.
o experimento de RMN

consiste basicamente da aplica9ao de uma perturba9ao

que modifica a distribuiyao de populayao, atraves da induyao de transiyoes entre niveis
de energia, e da subsequente observayao da volta do sistema ao equilibrio.

De acordo com as leis da Mecanica Quantica,

0

momenta angular total de uma

particula e quantizado, isto significa que ele nao pode assumir urn valor arbitnirio, mas
apenas determinados valores discretos. Uma particula descrita pelos numeros quanticos
m, e 1, numero magnetico de spin e numero quantico de spin respectivamente, pode ser
representada por

o

Im,,1) .
momenta angular de spin nuclear, ],

modulo ao quadrado

e

e uma

grandeza vetorial

CUJO

fun~ao do numero quantico de spin 1. Sua atua~ao sobre uma
4

quantico de spin respectivamente,

representada por

Im/, I)

fomece autovalores da forma:

A projeyao na direyao z do momento angular de spin, ] z, tambem e quantizada,

valores de ] z : fl, 0 e -n.

1.3. Nucleo isolado sob a a~ao de urn campomagnetico

-
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A equayao de Schrodinger independente do tempo fortlece

0

valor da energia
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com j = x,y, z

Por possuir

momento angular.

0

nucleo se

dJ

- = Jsen(
dt

dJ

8) OJ
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dt
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dt

djL

B

ao campo magnetico

Bo

e ao fator giromagnetico nuclear, y=~/J, cujo valor difere nao 56

A probabilidade de que ocorra uma transic;ao para

Urn caso em que P(a,b) cresce linearmente com

c,,(T)

escreven d 0

OJ""

=

(Eb - Eo)

11

= -i-V""
Ii

'If'

2cos(liJt)exp

(

0

0

estado b no tempo T

tempo

i (E" - E a

0

Ii

e aquele

em que f(t)

)t) dt

. Ii
d'
. .)
' ( au seJa,
wba e'd'~
a l1erenc;a e energta entre os mvelS

exp( i OJ!) + exp( -i OJ!)
2

cos(liJ!) = ,

V

c" (T)

'l

= - i -.!!!!... f(
Ii

e dada

exp( i liJ! ) + exp( - i OJ!)) exp( i OJ""t)d!

0

A probabilidade P(a,b) = I cb(T) 12, calculada no Apendice B,

e igual

a:

e

8

I; W = Who

W

. (hit

o

*

Who

fator independente do tempo da perturbayao deve ser tal que

magnetico

ou seja,

-w ) = { O;W

B)

Iv ba 12'#0.

da forma:

B, e um

campo magnetico na direyao x que oscila no tempo como urn cosseno

I

I

I + mh ) oc mh + 1)

I-1m

b)

VI/(}

= -rEI.>:

VI/(}

~

(alrlb)

oc

1m" -1)

(aIIxlb) = -rEI.>: (al
+ (a\r\b)

r+r
2

Ib)

niveis a e b de urn sistema sujeito Iia~ao de urn campo

B1 = B'xcos(cot),s6 e diferente de

zero se esses niveis sac adjacentes. Dutra condi~ao indispensavel
urn campo oscilat6rio no plano xy, do tipo

B,=

e que 0 campo B

1

seja

Btxcos(cot)i - B1ysen(cot)J, pois

0

estatico. Assirn, urn campo rnagnetico altemado

Se

B e aplicado
1

B"

com a rnesrna freqUencia do

na dire<;ao do eixo x' no referencial girante, forma urn angulo

sofrera urn torque devido a

B

1'

tendendo a precessionar em tome do eixo x' . A aplica<;ao

b

a
80

i
M
•••••••

III6lica

~,

,

",

,.

81

e

r

d

z'

M

Figura 1.6. Pulso de 90° aplicado sobre a magnetizal;80. visto do referendal
referencial girante (c e d).

do laborat6rio (a e b) e no

A volta da magnetiza((30 ao seu estado inicial ap6s a atua((30 do pulse de RF

M

= M 0( 1-

2e - ;'1 )

(1,5 x 1O-IOm). Como cada proton tern urn momenta magnetico, induz sobre seu vizinho
proximo urn pequeno campo magnetico local de cerca de 5 Gauss (5 x 10-4Tesla). Esse
campo local

e

flutuante pois as moleculas

esmo constantemente

se reorientando

e

rodando de forma aleatoria, devido a colisoes com moleculas vizinhas, e varia entre ± 5
Gauss, numa escala de tempo de 10'1IS,

0

tempo de correlayao do movimento molecular.

A analise de Fourier

mostra que esse movimento molecular cobre todas as freqiiencias

ate mais de IOIIMHz,

0

Consideremos

inverso do tempo de correlayao.
uma

freqiiencia

de ressomlncia

componente da freqiiencia do campo local em 108Hz,

0

de

100MHz.

Existe

urna

que significa serem possiveis

movimentos dos protons nessa freqiiencia.
Assim, urn sistema de nucleos excitados pel a aplicayao de urn pulso de RF pode
voltar ao seu estado
mecanismos

de equilibrio

com

0

campo magnetico

extemo

atraves

de

de relaxayao decorrentes dos campos locais existentes na amostra. Esses

campos locais atuam como perturbayoes

que induzem transi90es entre os niveis de

energla.
Consideremos
plano perpendicular

agora

a direyao

0

efeito de urn pulso de n12, que leva a magnetizayao

Eo'

do campo

como mostra a figura 1.6.

Depois do pulso de nl2 a magnetizayao

if

ao campo externo. numa situayao que tambem nao
come9a entao a decair transversalmente
magnetiza9ao transversaL assim como
exponencial,

caracterizado

precessiona no plano perpendicular

e

de equilibrio. Essa magnetizayao

e a crescer longitudinalmente.
0

ao

0 decaimento da

correspondente decaimento do sinal de RMN.

pela constante

T2,
24

0

tempo de relaXa9aO transversal.

e
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• inter~ao de anisotropia de deslocamento quimico

o efeito dessas interayoes e a produyao de pequenos campos magneticos

locais

ao longo da amostra. Dessa forma, nucleos da mesma especie que se encontrem em
ambientes quimicos diferentes podem ser diferenciados, pois as frequencias de
ressonancia e a relaxayao nuclear sac afetadas pelos campos locais que variam ao longo
da amostra.

o hamiltoniano

de spin total que descreve as interayoes a que 0 sistema de spins

esta sujeito pode ser decomposto em urna soma de van as parcelas, e em nosso caso
consideramos aquelas correspondentes as interayoes Zeeman, Deslocamento Quimico e
Dipolar:

Numa amostra real, a frequencia de ressonancia de urn micleo nao depende
apenas do campo externo

Bo•

Dependendo do seu posicionamemo.

0

nucleo "sente"

campos locais diferentes produzidos por nucleos vizinhos CBonagamba, 1991).
Consideremos por exemplo urn nucleo de carbono-l3,
'H, separados por urna distancia r12, figura 1.12.

Be, e urn micleo de hidrogenio,

Atuando sobre

0

nucleo de carbono existini, alem do campo

Eo,

urn campo local

devido ao momento magnetico do nucleo de hidrogenio, e sua freqtiencia de ressomlncia
passani a depender da magnitude desse campo local

Bt"I"

0 campo Bth!', equac;ao

(1.41), depende em primeira aproximac;ao, da distfmcia entre os nucleos, r12, do momento

Numa
intemucleares

amostra
(rij)

s6lida existem

muitos

e angulos 8il diferemes.

pares ij de nucleos

com distancias

dando on gem a varias freqtiencias

ressonancia diferentes, e produzindo assim uma linha espectrallarga.

de

campo externo e dos eletrons com

0

nucleo. 0 campo externo

campo magnetico sobre 0 nucleo, dado por

Baei

Bel = 13 RaCy
Bef = Bo{1- a)
0 -

13

0

induz, via circulac;ao

(Gil & Geraldes, 1987).

a e 0 fator

de

blindagem tern uma dependencia com a orienta9ao do eixo z' em rela9ao a Bo da forma
(3cos2e

-

1). Em amostras liquidas, devido aos movimentos brownianos nipidos e

isotropicos das moleculas

0

termo com dependencia em

e se anula, pois 0 valor medio

de cos2e e igual a 1/3. Temos entao apenas 0 efeito da componente isotropica do tensor,
que e uma constante, e observamos

0

espectro isotropico, com linhas bem definidas e

espa9adas. Assim, considera-se apenas a hamiltoniana Zeeman, pois

0

efeito da

hamiltoniana de deslocamento quimico e igual para todos os nucleos da amostra.
Num solido policristalino todas as orientayoes das nuvens eletronicas e portanto
as orienta90es dos eixos que diagonalizam 0 tensor Ci com rela9ao ao campo extemo sao
possiveis e nao temos

0

efeito medio como no caso de liquidos, devido a ausencia de

movimentos moleculares. Com isso cada linha espectral e alargada, apresentando urn
padrao relativo as varias orienta90es possiveis das nuvens eletronicas. Tecnicas especiais
sao utilizadas para que se possa observar espectros com linhas bem definidas para
solidos, as denominadas tecnicas de Espectroscopia de Alta Resolu9ao, descritas no
proximo capitulo desta disserta9ao.
Neste trabalho nos interessam principalmente as informa90es espectrais
referentes aos conteudos de proteina e carboidratos das amostras. Na figura 1.13 temos
os valores de deslocamento quimico de DC para os sinais relativos a esses grupos
estruturais.

- --

deslocamentos quimicos isotropicos do 13Cem espectros de NMR de
material biol6gico
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Figura 1.13. Principais regioes de deslocamento quimico de IlC nos espectros de RMN de
material biol6gico com relar,;ao ao TMS.

Capitulo 2. Espectroscopia de Alta Resolu~ao

devido ao movimento browniano das moleculas (Bonagamba,

1991). Urn outro fato a

ser considerado para s6lidos e que alguns nucleos de grande interesse
que sac pouco abundantes

e tern urn fator giromagnetico

(y) pequeno, apresentam

longos tempos de relaxacrao spin-rede. Com isso devemos utilizar
repeticrao do experimento. Este fato, aliado
toma os experimentos

extensos

numero de transientes

a baixa

como DC e 29Si,

longos tempos de

abundfmcia dos nucleos de interesse,

demais, pois a aquisicrao e promediacrao de urn grande

se faz

necessaria

para a obtencrao de smalS com relacrao

sinal/ruido razoaveis.
Processos de solubilizacrao das amostras nem sempre sac possiveis pois existem
substancias importantes que sac pouco soluveis e ate insoluveis, e ainda substancias
sao dramaticamente modificadas

o

crescente

que

em sua estrutura pelos processos de solubilizacrao.

interesse pelas propriedades

tipicas das amostras s6lidas, como

estrutura molecular e mobilidade, (em polimeros e cristais por exemplo), tern levado
busca de outras solucroes para os problemas que limitam

a

a observacrao dos espectros de

alta resolucrao em s6lidos.
As tecnicas mais utilizadas para a obtencrao de espectros de alta resolucrao de
amostras s6lidas

sac a Rotacrao da Amostra no Angulo Magico - MAS (Magic Angle

Spinning) que elimina a interacrao dipolar e a anisotropia de deslocamento quimico e as
tecnicas de Dupla Ressomlncia:

Polarizacrao Cruzada

- CP (Cross Polarization)

Desacoplamento Heteronuclear - DEC (Decoupling). A tecnica DEe tambem
com

0

caso

IH.

e

e utilizada

intuito de eliminar os efeitos da interacrao dipolar entre os nucleos abundantes. no
e raros.10e. A tecnica de CP proporciona

0

aumento da polarizacrao dos nucleos

raros, atraves da transferencia de polariza93.0 dos nucleos abundantes. Com isso temos 0
aumento da sensibilidade do experimento, pois para os nucleos de interesse em nossos
experimentos,

'H e 13C,por exemplo, 0 aumento da magnetiza93.0 do 13Ce de urn fator 4.

Dutra caracteristica

importante

da CP

e

a diminui93.0 do tempo de repeti9ao do

experimento, que deve ser igual a 5TI, e 0 T, nesse caso e 0 do nucleo abundante, bem
menor que 0 T1 do nucleo raro (T, do 13Cem s6lidos

=

lOs, enquanto que 0 T1 do 'H em

s61idos e da ordem de 10-3S).
Nosso objetivo e a obten9ao de espectros de aha resolu93.0 para os nucleos de

13C

em amostras biol6gicas, que apresentam uma baixa abundfmcia natural, de cerca de 1%,
enquanto

que os nucleos de 'H existem com abundfmcia natural de 100% . Para a

excita9ao do carbono utilizamos urn campo de frequencia igual a 2l,3MHz
excita9ao do hidrogenio, a frequencia do campo de RF e aproximadamente

e para a

85MHz.

As tecnicas de Dupla Ressonfmcia se caracterizam pela atua9ao de urn segundo
campo de RF, jj), sobre 0 sistema de spins. Tal como 0 campo
frequencia

VI'

B"

que gira com

jj2e urn vetor rotativo no plano xy, de frequencia v2' perpendicular

ao

campo magnetico efetivo existente sobre ele. Se alem do campo magnetico extemo

perpendicularmente

os nucleos de

13C

ao eixo z (

0

e nulo. <Bdip>=O.

-

campo B2, que passaremos a denominar

-

Bo,

B1s). Esse

~_.
Iinhas de campo Bdip

Figura 2.1. lntera~ao dipolar magnetica entre I H e 13c. a). Efeito do momento magnetico do I H sobre
13c. b). Anula~ao do campo dipolar induzido no sitio do 1JC devida it rota~ao de I-lH

ocampo

externo

Bo,

0

0

terceiro termo representa a intera9ao dipolar entre os nucleos I e

hOP

---=H'¥

ia

h iJP

---=
ia

H' =

--

.,
H'f'

YthBO1z - yshBoS z + DI zS z + hOJsS z - yshB1sS

H'= -YthB01z - y,/IB,,!.S + DlzSz

bo.s

= Bo

-

(OJ.\)
Y.l

X

Podemos definir urn novo sistema de coordenadas,
dire9ao do campo efetivo Bef,s , e

0

eixo y permane9a

0

onde

0

eixo z' fique na

mesmo, como mostra a figura

z'

----=-"'1-P"

b

-

e _-\
\

x' ,

boos

J(BJosY + (boos Y
o hamiltoniano

nao perturbado, dado pel a equa9ao (2.14), fornece auto-estados

Urn campo de RF em ressonancia

liE(m.\.)=

= r,nBa

sobre

0

com os spins I,

r ,nBa -Dm,\'

B

II,

induz transi90es

Dm.\, cosO
bas
2

?

4(bos) +(B,sr

nueleo S difere da freqilencia de ressoni'mcia desse nueleo. Quando

0

campo

B1s

rns=·1/2

rns=+1/2

J

I
000(1)

I

Figura 2.3. Espectro de freqiiencias do nucleo I para duas condi~oes do campo B,s : ros:;t: roo e ros= roo.

No entanto, essa condi9ao de ressomlncia para

0

campo de RF

R

1s,

aplicado

Os longos tempos de relaxayao spin-rede e a baixa sensibilidade
raros saD problemas enfrentados pelos espectroscopistas
Enquanto

0

'H e 100% abundante,

0 13C apresenta

dos nucleos

de RMN no estudo de s6lidos.

abundancia natural de apenas 1%. A

tecnica de polarizac;ao cruzada, proposta em 1973 por Pines, Gibby e Waugh (Pines et
aI., 1973), minimiza os problemas com a baixa sensibilidade
relaxayao possibilitando

0

aumento da magnetizayao

e os longos tempos de

dos nucleos raros atraves da

transferencia de magnetizayao dos nucleos abundantes, e permitindo que a relaxayao seja
efetuada com

0

T] do nueleo abundante, que e geralmente menor. Utilizando

0

conceito

de temperatura de spin, introduzido por Redfield, 1969, podemos descrever os principios
basicos desta tecnica.

Sistemas
obedecem

de spms cUJas distribuiyoes

a distribuiyao

de populayao no estado de equilibrio

de Boltzmann podem ser caracterizados por uma temperatura de

menor energia e n- a populac;ao do nivel de maior energia. sabemos que as populayoes se
relacionam de acordo com a equac;ao (2.19)

n---------1/2

n-=exp
n+

Mamendo

Eo

(MJ
--

kT,

(mBo]

=exp --kT,

constante, podemos alterar a diferen9a de populayfio dos niveis. e
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Ts(13C}

t

t

T,I'3C)

sistema de spins de IH, atraves do processo de spin locking, figura 2.6. lriicialmente urn
campo de rf,

paralelo

E1H,

e aplicado na forma de urn pulso de 90°, levando a magnetiza9ao ao

a magnetiza9ao.

Com isso a magnetiza9ao fica travada na dire9ao de

M /I

inicialmente:

,Bo

=C

depois do spin locking: M

Ii -

T1

=C

Ii

B
T
11i

H

Ii

B- = C -..!!i..
B-

C

_0
/I

Sendo

Elf!«

Eo.

0.1 K. lsso pois

T

f!
I.

T

(2.24)

f!

chega-se a :

Eo

e da ordem de 104 Gauss e

Elf!

e da ordem

de 10 Gauss.

EJf!'
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Figura 2.6. Spin-Locking. Inicialmente a magnetizac;:ao e produzida na direc;:aode B A aplicac;:ao de B 1
leva a magnetizac;:ao ao plano xy. Mudando a fase de B1 a magnetizac;:ao fica travada na direc;:ao do campo.
Q•

campo

E

IC.

EIfI,

os nucleos de DC sao irradiados com urn campo de RF em ressonfmcia,

Se os campos

Ell'

e

Elf!

satisfazem a condiryao de Hartmann-Hahn

rf!BIfI

=r('BJ(

(Hartmann &

CONDIC;Ao NORMAL

mhBo

t "*

E

YChBO.

CONDIC;AO DE HARTMANN-HAHN

Ap6s

0

E

processo de spin-locking, os nucleos de 'H se encontram num estado de

baixa temperatura de spin e podem ser comparados a urn grande reservat6rio de calor
temperatura

TI1"

Os nucleos de

13C,

menos sensiveis. dao origem a uma magnetizayao

pequena, e portanto sua temperatura de spin

e aha.

Quando a condiyao de Hartmann-Hahn
energia
entre
I

0

a

e satisfeita. a equalizayao dos niveis de

Zeeman dos dois sistemas equivale ao estabelecimento de urn contato termico
sistema de nucleos de

H, previamente

resfriado.

atingida pelos dois sistemas

13C,

a uma temperatura elevada, e

0

sistema de nucleos de

Decorrido urn tempo de contata Tc. a temperatura

e praticamente

final

igual aquela do reservat6rio de I H. Ocorreu.

portanto. urn resfriarnento do sistema de nucleos de

1:'(.0

que equivale a-um aurnemo na

de energia entre os sistemas. Sabendo que a energia

M

('

= Yf/ MO

('

Yc

e dada

per E

= - M.B

temos:

Temos entao, da equayao (2.32),
fator 4, proporcional

a razao

0

aurnento na magnetizayao do carbono de urn

dos fatores giromagneticos.

Urn problema intrinseco da espectroscopia de alta resoluyao em s6lidos e que a
utilizayao da polarizayao

cruzada nem sempre permite a quantificayao

substancias analisadas a partir do espectro. lsso ocorre pois, citando

0

correta das

exemplo do

13c,

grupos CH" com numero de hidrogenios (n) distintos, possuem tempos de relaxac;ao
diferentes. e tanto a transferencia

de polarizac;ao quanta a relaxac;ao sac diferenciadas

para cada grupo.
Os tempos de relaxac;ao envolvidos no experimento de CP sac:
• tempo de relaxac;ao cruzada - Tell;
• tempo de relaxa<;ao spin-rede no referencial girante do 'H - T1PIl:
• tempo de relaxac;ao spin-rede do IH - Till.
A manipula<;ao da sequencia de pulsos (eventos) do experimento
utiliza<;ao desses diversos tempos de relaxa<;ao para

0

permite a

contraste entre linhas espectrais,

permitindo a supressao completa do sinal de um tipo de carbono. Pode-se distinguir
entre carbonos mais ou menos protonados e ate determinar os tempos de relaxa~ao de
cada grupo CH presente na amostra. atraves da varia<;ao nas amplitudes relativas das
Il

linhas induzida por essa manipula<;ao dos tempos de relaxa<;ao (Bonagamba, 1991).
Temos portanto uma eficiencia variavel da polariza<;ao cruzada para carbonos de
diferentes tipos. Durante
carbono

e intensificada

0

tempo de contato da polariza<;ao, Tc, a magnetiza<;ao do

de acordo com a constante de tempo de polariza<;ao cruzada, T CH,

e em seguida ocorre a relaxa<;ao com a con stante de tempo T1/H),

a constante de tempo

de relaxa<;ao spin-rede do 'H no referencial girante. A situa<;ao ideal ocorre quando:
Tc:H < Tc· <

I;p(' H)

Em geral, carbonos alifaticos diretamente ligados a hidrogenios sac polarizados
malS rapidamente

que carbonos

aromaticos.

especialmente

aqueles

em estruturas

altamente condensadas. que apresentam longos T CH' Para um solido homogeneo a nivel
molecular, existe urn unico tempo de relaxa<;ao do 'H no referencial girante, T1lH),
para todos os hidrogenios. Isso significa que os hidrogenios se encontram num estado de
"comunica<;ao"

perfeita,

ou seja, pode

ocorrer

a difusao

de spins.

Em solidos

heterogeneos a nivel molecular. constituidos de dominios de estruturas diferentes. existe
urn T1/H) diferente para cada dominio. 0 tempo de contato escolhido para nossos
experimentos.

igual alms.

e um valor padronizado

para experimentos

de CP em

amostras organicas (Preston, 1996).
A quantificayao
ponanto,

dos componentes

uma padronizayao

das amostras a partir dos espectros requer

dos parametros

experimentais

e a calibrayao

desses

espectros com relayao a um metodo de analise de referencia. Espectros de substfmciaspadrao e suas respectivas

concentrayoes

sac avaliadas

com um procedimento

de

Calibrayao

Multivariada

permitindo

a construyao de uma matriz de calibrayao.

A

multiplicayao

de urn espectro por essa matriz fornece os valores das concentrayoes das

componentes

desejadas. Esse procedimento

se encontra descrito no proximo capitulo

desta dissertayao.

2.3. Rota~ao da Amostra no Angulo Magico - MAS

Da equac;ao para
interayao dipolar
internuclear

e

0

campo dipolar local (2.2), vemos que a anisotropia

descrita pelo termo (l-3cos28)

com relac;ao ao campo externo,

onde 8

e

a inclinayao

Bo (figura 2.1.a)).

da

do vetor

Como os vetores

internucleares

assumem diferentes orientac;oes com relac;ao ao campo externo,

dipolar local

e

0

campo

diferente em cada sitio da amostra. Isso resulta numa larga faixa de

freqiil::ncias de ressonfmcia que se superpoe, dando origem a espectros com linhas largas.
Se todos os vetores internucleares assumirem uma orientac;ao tal que 8 = 54°44', figura
2.8,

0

Angulo Magico,

0

termo (1-3cos28) se anula. eliminando a interac;ao dipolar e

permitindo a obtenc;ao de espectros com boa resoluc;8o.

~Bo

t54 44'
0

~~~~

~/
:

o

/0

espiras do magneto

rotor
Figura 2.8. Rota<;:aoda amostra na condi<;:aode Angulo Magico sob a a<;:aodo campo magnetico

campo

Eo

Eo.

(figura 2.8, acima). Essa tecnica e conhecida como MAS, do ingles Magic

Angle Spinning, ou Rotac;ao da amostra no Angulo Magico. Como efeito dessa rotac;ao,

(figura 2.9), que no caso

e

igual ao Angulo Magico, e temos entao a eliminac;ao da

/~"'"

Z,BO+
I
I
I
I~
I

I

eixo de rotal;:30 da amostra

\/

c

at /
",
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I

I
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I

Figura 2.9. A rotal;:ao da amostra em tomo do angulo magico leva todos os dipolos a assumirem uma
oriental;:ao media igual ao angulo magico, 54°44'.

Cruzada, Desacoplamento e Rota<;ao da Amostra no Angulo Magico proposta

o sinal

FID, adquirido durante

n/2x

0

tempo de aquisi9ao Taq, e

RFy

I

I
I

~
--'f~i :"'-

-1- - - -1

- --,

I

I

I

1
i

I

1

1
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t

I

~T

acq~:

I

~ <;

decaimento da

Mil
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RF( H)
SL e HH:
DEe

:+-T cp~:

0

TI"

SL: spin-locking

HH: Hanmann-Hahn

Figura 2.1 O. Sequencia de event os no experimento de CPDECMAS, a Rotayao da Amostra em torno do
Angulo Magico e mantida durante todo 0 experimento.

Capitulo 3. Quimiometria e Analise Quantitativa

A Quimiometria e a disciplina que trata da aplicac;:ao de metodos matematicos e
estatisticos a quimica. Dentre estes metodos, a Calibrac;:ao Multivariada e especialmente
util em analises espectrais
aumentar

a precisao

multivariadas

pois a utilizac;:ao simultanea

e aplicabilidade

desenvolvem-se

modelos

de analises
empiricos

de muitos espectros

quantitativas.
que

Com

relacionam

pode

calibrac;:5es

as

multiplas

intensidades espectrais de amostras de calibrac;:ao as concentrac;:5es pre-deterrninadas

dos

componentes destas amostras. Estas rela95es empiricas podem ser utilizadas na analise
de espectros de amostras desconhecidas

para a previsao das concentrac;:5es de seus

componentes.
Alguns dos metodos de calibra9ao mais conhecidos sac: MLR (Multiple Linear
Regresion)

- Regressao

Regressao

nas Componentes

Quadrados

Parciais.

Linear Multipla, PCR (Principal Components
Principais

Regresion)

e PLS (Partial Least Squares)

Descric;:5es detalhadas

e comparac;:5es entre

_

- Minimos

estes

metodos

encontram-se em (Martin et aI., 1992), (Geladi & KO\valski, 1986), (Beebe e Kowalski.
1987), (Thomas e Haaland, 1988) e (Thomas e Haaland. 1990). A grande maioria dos
54

trabalhos

publicados

nesta area referem-se

a aplicavoes

da amllise multivariada

a

espectros de absor9ao no Infravermelho proximo (Sarver & Krueger, 1991), (Haaland &
Thomas,

1988), e (Beebe & Kowalski,

1987) e em dicroismo circular (Compton &

Curtis Johnson, 1986) e (Greenfield, 1996), no entanto os conceitos basicos discutidos se
aplicam tambem
metodologia

a

a RMN

espectroscopia

por ressomincia magnetic a nuclear. Aplicavoes da

se encontram em (Kuessel et aI., 1996), (Stoyanova et aI., 1995),

(Lenholm & Iversen, 1995) e (Vogels et aI., 1996).
Procuramos

com

este trabalho

desenvolver

um

metodo

simples

para

a

quantificac;ao dos espectros de DC par RMN em amostras solidas. Nosso primeiro
objetivo foi a determinac;ao do conteudo de proteina e amido em sementes e alimentos.
Esse metoda de calibrac;ao do espectrometro permite que utilizemos um metoda indireto
como a espectroscopia par RMN para a determinac;ao de propriedades das amostras que
normalmente sac determinadas por amllises quimicas, como no caso das concentrac;oes
de protein a e ac;ucares. Uma das vantagens que
interpretac;ao dos espectros, especialmente

0

metodo oferece e a facilidade na

de espectros de s6lidos por RMN, onde

mesmo com a utilizac;ao de tecnicas de alta resoluc;ao, geralmente nao se obtem linhas
muito estreitas e existem superposic;oes.

o
amostras

desenvolvimento

de um metoda

de calibrac;ao representativas,

de quantificac;ao envolve

a obtenc;ao dos espectros

a selec;aa de

e de amilises de

'IFSC-I.JSD

S'F.I1VlCCl

DE

!.y,':"'~~~

BPHIOTECA
-[0

t

dois ultimos metodos apresentam

inconveniente de exigir amostras soluveis em agua,

0

o que impossibilitou a analise de sementes de soja e milho. Chan e Wasserman (Chan e
Wasserman,

1993) descrevem

urn metodo BCA para determinayao

proteina em cereais no estado solido, utilizando urn acido. Tanto
quanta

0

BCA apresentam

0

0

do conteudo de
metodo Kjeldahl

inconveniente de destruir as amostras avaliadas,

0

que nao

ocorre com as amostras avaliadas por espectroscopia de RMN no estado solido, em que
estas podem ser utilizadas para outras analises apos as medidas.
Para a validayao do modelo utilizamos urn metodo onde em cada passo, urn dos
espectros e retirado, e

0

modelo de calibrac;ao construido com os espectros restantes

utilizado para a previsao das concentrac;oes desse espectro. Repete-se
todos os espectros

do conjunto tenham side avaliados, e

0

0

e

cicIo ate que

modelo e considerado

adequado quando os desvios nessas previsoes sac minimos.

A modelagem
multivariada.

estatistica

envolve a utilizac;ao de um metoda

de calibrac;ao

0 metodo de Regressao Linear Multipla - MLR, tambem denominado

"minimos quadrados inverso" ou metodo da matriz P

e urn

dos metodos utilizados na

modelagem de dados de absorc;ao no infravermelho proximo para predic;ao (Martin et al..
1992). Neste metodo seleciona-se
respectivas

intensidades

considerando-se

sac

do espectro alguns comprimentos

utilizadas

na construc;ao do modele

de onda e as
de calibraC;flO.

a concemrac;ao como func;ao linear da absorbfmcia. Este

e

um born

metoda quando se dispoe de dados lineares, com poueo ruido e onde nao existem
interferencias
eompressao

ou intera<;oes entre os eonstituintes

das amostras.

Como

e

feita a

dos dados atraves da elimina<;ao de grande parte da informa<;ao espectral, a

MLR e passivel de erros grandes se os eomprimentos

de onda nao sao escolhidos

adequadamente.

o metoda

PCR utiliza a Decomposi<;ao em Val ores Singulares, SVD (do ingles

Singular Value Decomposition) (Sarver & Krueger, 1991). A SVD eorresponde

a

detemina<;ao dos autovetores e autovalores da matriz dos dados. Esses autovetores, ou
eomponentes prineipais, formam uma base ortonormal que descreve as direyoes de maior
variayao dos dados. No exemplo da figura 3.1, eada ponto tern urn novo eonjunto de
coordenadas, suas proje<;oes no novo sistema de eixos, os autovetores, e esses novos
eixos podem ser mais efieientes para a deseri<;ao da varia<;ao ou do espalhamento

das

variaveis.

No exemplo da figura 3.1
colunas

e bidimensional.

0

objeto (elipse) formado pelos pontos no espa<;:odas

Em situac;oes mais complicadas

0

objeto [ormado pode ser de

maior dimensionalidade,

e

0

processo de determinal;ao dos autovetores continua ate que

toda a varia~ao do conjunto de pontos possa ser explicada. A dimensao do espal;o
contendo as amostras e igual ao numero de colunas da matriz de dados; a dimensao
maxima para a represental;ao
podemos representar

0

esse fato considerando

dessas amostras e igual ao nUmero de colunas, mas

conjunto de amostras com menos dimensoes. Podemos visualizar
0

numero de colunas da matriz original como sendo as dimensoes

de uma sala. Se existem objetos sobre uma mesa nesta sala, podemos descrever as
posil;oes desses objetos com apenas duas dimensoes.

Duas dimensoes permitem que

descrevamos as posiyoes de cada objeto em relal;ao aos demais, e os dois autovetores
necessarios para essa descri9aO formam urn plano que contem
No caso de espectros,
componentes

podemos

0

topo da mesa.

associar as dire90es de maior variayao os

das amostras em quesHio, como por exemplo proteina e al;ucares, que

apresentam sinais em regioes diferentes dos espectro. Sendo esses os componentes que
variam de uma amostra para outra e conhecendo-se as varia90es atraves das analises de
referencia,

podemos

correlacionar

os auto val ores e as concentra90es.

modelo de calibrac;:ao. Se considerarmos
mais significativos.

0

e construir

0

apenas os autovetores cujos autovalores sac

metodo atua como urn filtro de ruido pois apenas as dire90es de

maior varia9ao sac consideradas

e essas correspondem

aos picos mais intensos do

espectro, que carregam a informa9ao desejada (Iwata & Koshoubu. 1994).
Na figura 3.2 temos a decomposi9aO de urn espectro composto pOl'tres picos em
lima combina9ao linear de tres espectros. correspondentes

as componentes principais. A

/\
,/\,

+2*

,/\

+2*

Figura 3.2. Decornposir;:ao de urn espectro em urna cornbinar;:aolinear de espectros das
cornponentes principais.
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(As operayoes de transposiyao das matrizes san indicadas por urn ap6strofe (p') e a
inversao pelo sinal -I (p-I).)
Admitindo que existe uma relayao linear entre as concentrayoes e as intensidades
espectrais, podemos encontrar a matriz dos coeficientes

de regressao Mreg(m,q). que

correlaciona p(n,m) e C(n,q).

o calculo

direto da matriz de regressao, atraves da inversao da matriz p, nao e

possivel pois essa matriz nao e quadrada,

0

que impossibilita

sua inversao.

Uma

de superar esse problema e calcular a inversa generalizada de p: (pp'rl•

possibilidade

mas essa inversao tambem nao e possivel nos casos em que a matriz pp' e mal
condicionada. isto

e, quando

Uma decomposiyao
representayoes

seu determinante

e aproximadamente

igual a zero.

dessa matriz em novas componentes

que sejanl

boas

dos dados originais e possivel com a utilizayao da SVD, que transforma

a matriz p. retangular e portanto nao inversivel, em um produto de tres matrizes: u. s e v.
svd(p) = u * s * v'

A matriz s

e

diagonal. com elementos em ordem decrescente. e as matrizes u e v san

matrizes unitarias. Das propriedades de matrizes sabemos que a inversa de uma matriz
diagonal e a matriz formada pelos inversos de seus elementos. e a inversa de uma matriz
unitaria e a transposta dessa matriz. Resoh'e-se assim
apenas os elementos mais significativos

0

problema da inversao. Tomando

das matrizes u,s e v podemos reconstruir

a

matriz de espectros com menos elementos. que sao os que carregam a informayao
imp0l1ante. como mostra a figura 3.3,

espectros reconstruidos com
duas componentes principais

- 0,27334

- 0,68791

-0,32174

- 0.42446

- 0,33156

- 0.20942

, - 0,37241
'\- 0.44828
- 0.39155

0,04781
0.19869

0.46784

0.48368

l-

0.15674

Figura 3.3. As matrizes u,s e v sac resultantes da decomposi~ao em valores singulares da matriz de
espectros de soja, milho e misturas destes nas propor~oes 4: 1,2: I, 1: I, 1:2, 1:4.0 produto u*s e a matriz
de autovalores da base formada pelos autovetores, v. Consideramos aqui apenas os dois primeiros
componentes das matrizes e reconstruimos os espectros.

Podemos entao prosseguir com a etapa de regressao e encontrar a matriz Mreg.

[c] = [ u ]* [s]* [ V ], * [ MrcK ]
[M rCK ]

= [u ], * [s] * [v ]* [ c]
-I

concentracoes
65

35

53,12

46,88

46.18

53,82

37,24

62,76

28.16

71,84

21.07

78,93
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p:rIr::s

Figura 3.4.Matriz das concentrac;:6es, espectros de RMN e matriz de regressao. Espectros de soja.
milho e misturas destes nas proporc;:6es 4: 1, 2: I, I: I, 1:2, 1:4.

[C

11 ]

= [P

11

]* [ M reg]

Tabela 3.1. Concentrac;:6es de proteina e amido em sementes de soja e milho. Compara9ao entre valores da
Iiteratura (Mayer. 1975) e valores calculados com a rotina AMV.

I

PREVISTO (REFERENCIA)

CALCULADO (AMV)

i
\ proteina
sOJa

\ 65~ 0

amido

proteina

amido

35%

65%

32%

90%

11%

85%

I
I milho

! 1():()

No Anexo C apresentamos a rotina AMV, escrita na linguagem do programa
MATLAB. Do inicio ate a linha 36 temos a entrada de dados e a constru9ao da matriz
para

0

modelo de validac;:ao. Em cada passo.

0

programa constroi uma nova matriz de

dados composta por (n-l) dos n espectros fornecidos e segue ate calcular as
concentrac;:oes do espectro retirado. Entre as linhas 37 e 43 temos a decomposi9ao em
valores singulares. svd,

0

calculo da matriz de coeficientes de regressao, mtr, e

0

calculo

das concentra90es do espectro retirado do conjunto. Da linha 44 em diante temos os
calculos dos coeficientes de correla9ao entre as concentra90es calculadas e fornecidas,
calculo do desvio padrao da previsao e saida de dados.

Capitulo 4. Metodologia Experimental

Neste capitulo descrevemos em linhas gerais

0

espectrometro de aha resoluyao

utilizado em nosso laboratorio. Descriyoes mais detalhadas podem ser encontradas em
Bonagamba, 1991 e em Silva, 1994.

o

espectr6metro

de alta resoluyao do Laboratorio de Espectroscopia

de Alta

Resolucrao (LEAR) do Grupo de Ressonancia Magnetica do Instituto de Fisica de Sao
Carlos - IFSC - USP permite, alem da utilizacrao de tecnicas de alta resolwyao em s6lidos
e liquidos. a espectroscopia

de baixa resolucrao, medidas de tempos de relaxacao e

experimentos com variacrao da temperatura, de -1200 a + 160°C.
Ocampo magnetico externo e produzido por urn magneto supecondutor de 2T da
Oxford Instruments. modelo 85/310HR. Nesse campo. a frequencia de ressonancia do
IH. que e a maior possivel, fica em torno de 85MHz, e a frequencia do 13C,em torno de
2L3MHz.

0 magneto possui estabilidade

de O,lppm/hora e uma homogeneidade

campo de 25 ppm/hora Buma esfera de 20mm de diametro. A homogeneidade

de

de campo

sintetizador

cabeyote

(HF)

(PTS)

RMN
dupla

MAS
sintetizador (LF)
(Wavetek)

transmissor (LF)
(Tecmag)

0
0
0

pre-amplificadores
de sinal -.
Doty
quadratura
Macintosh Ilci:
controlador do
espectrometro
e processador
de sinaisCTecmag)

0

digitalizador

t

e

filtro
de
audio

receptor
heterodino
(Tecmag)

(Tecmag)

'"

fase

(Wavetek)

LF

Compoe
modelo

0

sistema de transmissao

dois sintetizadores

de RF, urn Wavetek.

5120A, para baixas freqUencias (LF - Low Frequency),

responsavel

pela

excita<;:aodos nucleos que se deseja observar (BC), e urn PTS 300, para altas freqUencias
(HF - High Frequency), para a excita<;:aodos nucleos abundantes CH) nos experimentos
de dupla ressonancia: polariza<;:aocruzada e desacoplamento.

o transmissor

de HF foi desenvolvido em nosso laborat6rio e esta acoplado a urn

sistema da TecMag que controla a dura<;:ao.fase e amplitude dos pulsos.

o

transmissor

de LF e

0

NMRkit, da TecMag, transmissor

heterodino

que

trabalha numa freqUencia intermediaria fixa, IF, igual a 11,25MHz. Esse transmissor
produz pulsos de RF na freqUencia desejada atraves da mistura, ou mixagem,
freqUencia produzida pelo sintetizador com a freqUencia intermediaria,
pulsos enviados pelo gerador de eventos,

0

da

IF. A partir de

"gate control" produz sinais que selecionam

a fase da IF (0°, 90°, 180u e 270°). controla a dura<;:aodos pulsos de RF eo tempo em que
o receptor fica ligado.
Tanto

0

transmissor de HF como

0

de LF possuem urn conjunto de atenuadores

que controlam a RF de saida, permitindo uma atenuac;ao de ate 80dB em passos de
O.ldB. Esse controle

e utilizado

condi<;:aode Hanmann-Hahn

no ajuste da intensidade da RF de desacoplamento

para os campos no experimento de polariza<;:ao cruzada.

e da

o receptor
controlado

e

0

filtro de audio fazem parte do NMRkit, da TecMag. 0 receptor e

pelo "gate contror' do transmissor,

que

0

mantem desligado

durante a

aplica9ao dos pulsos de aha potencia na freqUencia de detec9ao. Urn intervalo de tempo
fixo em lOllS no inicio da sequencia,

"tempo morto", e urn tempo de espera ajustavel

0

no final da sequencia de pulsos, visam a prote9ao do sistema de recep9ao contra
satura9ao
proveniente

e eventuais

danos causados

da sonda e amplificado

pela aha potencia

e sua freqUencia

da transmissao.

0

sinal

deslocada para a freqUencia

intermediaria atraves de urn batimento com a freqUencia do sintetizador, ocorrendo entao
uma demodula9ao

para a faixa de audio. 0 sinal passa entao por urn filtro de audio

Wavetek, modelo 442, com banda de passagem a criterio do usuano. Com isso temos
dois sinais em canais distintos na faixa de audio, em fase e quadratura, que sac enviados
ao SAKit, dentro de uma banda pre-determinada,
soma, e depois ao MacNMR. onde e feito
Existem ainda os amplificadores

0

para a amostragem, digitaliza9ao

processamento matematico do sinal FID.

de potencia e os pre-amplificadores,

nas etapas de transmissao e recep9ao. respectivarnente.
marca Doty para HF. e um amplificador

M320S, para

0

e

utilizados

Sao eles. urn amplificador

da

da marca AMT, modele Pulse Amplifier

canal de LF, colocados irnediatarnente antes da sonda. Na recep9ao e

utilizado urn pre-arnplificador da marca Doty, irnediatamente ap6s a sonda.

A sonda, ou cabeyote de dupla ressonancia e constituida basicamente de duas
partes:

0

circuito de RF e

0

sistema de rotayao da amostra.

Utilizamos em nossos experimentos urn cabeyote da empresa Doty, para dupla
ressonfmcia e rotayao da amostra - MAS.

o

circuito de RF para ressonancia

dupla e formado pela associayao de dois

circuitos de ressonancia simples, que discutiremos a seguir.
Para a excitayao dos nucleos atomicos de uma amostra. esta deve ser colocada no
interior de uma bobina, geralmente solenoidal, por onde passa uma corrente altemada
com a freqtiencia de Larmor do nucleo em questao. A intensidade dessa corrente deve
ser tal que

0

campo magnetico

oscilante produzido

seja suficiente

para retirar a

magnetizayao nuclear de seu estado de equilibrio ao longo do campo extemo. A potencia
utilizada para a excitayao dos nucleos e elevada, podendo ate mesmo danificar outros
equipamentos se nao forem observados os cuidados necessarios. Por isso as condiyoes de
casamento

de impedancias

cuidadosamente

da sonda

observadas. Normalmente

com

os outros

equipamentos

devem

ser

a impedancia padrao para os equipamentos

de RF e de 50n. A bobina L faz parte de urn circuito ressonante de impedancia 50n. e
com isso

0

campo em seu interior se intensifica. A bobina

e

a mesma tanto para a

excitayao como para a detecyao do sinaL e pelo principio da reciprocidade, quanto mais
alto

e

0

campo de RF produzido.

mais sensivel

e

a bobina para detectar pequenas

variayoes de f1uxo magnetico. Na figura 4.2 temos urn esquema do circuito ressonante

Cs
~

Figura 4.2. Circuito ressonante simples - "circuito tanque"- C, e C~ SaD capacitores ajustaveis que
permitem a sintonia

Nos experirnentos

de dupla ressomlncia utilizarnos urn circuito que perrnite a

o sistema

de rotacrao da amostra comp5e-se de tres partes: rotor, stator e housing.

Os rotores de alta velocidade utilizados em espectroscopia de aha resolucrao em
s6lidos

por RMN,

comprimido

sac sustentados

por mancais

aeroshiticos

e propelidos

por ar

ou nitrogenio gasoso. Na figura 4.4 temos urn esquema do principio de

propulsao do rotor, onde as aletas sac impulsionadas pela obstrw;:ao do jato de gas.

jato de g~

+--~

gas

comprimido

tbocal

~ turbinas
(paletas)

f.;r:nv'~n

D~
,',

RHHH1TFC/l

intensa carga radial que

0

rotor apresenta devido ao empacotamento

assimetrico

da

amostra em seu interior.

o

housing serve de reservatorio

de ar comprimido a uma pressao constante e

como sustentac;ao do sistema. Os jatos de ar saem por pequenos furos no stator, os
bocais, e e ao redor do stator que a bobina de RF e enrolada.

o sistema

de rotac;ao e fixo no cabec;ote e existe uma engrenagem que possibilita

o ajuste da orientac;ao do eixo de rotac;ao do rotor com relaC;ao ao campo magnetico
extemo, para

0

ajuste do angulo magico.

A alimentac;ao do sistema e feita pOI'compressores de ar que nao utilizam oleo ou
pOl'nitrogenio comprimido.
A freqiiencia de rotac;ao pode ser monitorada durante
maneiras, descritas em Bonagamba,
infravermelho

0

experimento

1991. Urn metodo e optico, em que urn sinal de

e refletido pelo rotor, e devido a uma marc a na superficie desse rotor

pode-se detectar a freqiiencia da rotac;ao atraves de urn foto-transistor.
metodo e

0

de duas

triboeletrico ..Devido ao atrito com

0

0 segundo

aI', cargas eletricas surgem na superficie

do rotor. 0 movimento dessas cargas gera urn campo eletrico modulado na freqiiencia de
rotac;ao da amostra. que pode ser detectado pOI'uma pequena antena. urn fio que envolve
o housing. 0 sinal proveniente

de urn desses dois metodos e amplificado.

filtrado e

transmitido a urn frequencimetro.
Controlando a pressao do ar (ou do nitrogenio) podemos controlar a freqiiencia
de rotac;ao da amostra.

o prirneiro passo no experirnento e a sintonia da sonda de dupla ressomincia, no
qual utilizarnos

0

procedirnento de "sintonia por reflexao" esquernatizado na figura 4.4.

A sintonia deve ser feita antes de cada experirnento para assegurar a eficiencia da

que apresenta urn isolarnento de ~30dB entre suas "portas" A e B quando em sua porta

A

B
S

i

0

I
sanda

iguai a

Figura 4.5. Esquema do sistema de sintonia da sonda de RMN. Quando a impedi'mcia da sonda
50n. a isola<;ao entre as portas A e B do PSC2-1 e maxima e 0 sinal no oscilosc6pio e minimo.

e

porta S conecta-se
(HF) ou

0

0

circuito a ser sintonizado, ou seja, ou

de baixa freqiiencia

(devidamente
inicia-se

0

(LF). Conectando

terminado em SOn) e medindo

son. Sintonizam-se
o

ramo de alta freqiil~ncia

a porta B a urn oscilosc6pio

nivel de RF que chega a essa porta,

processo de sintonia. Variam-se as capacitfmcias Cs e Cp ate que

sinal na tela do osciloscopio seja minimo,
igual a

0

0

0

0

nivel do

que ocorre quando a impedancia da sonda e

dessa forma os dois canais de RF independentemente.

cabe<;ote e entao conectado

ao espectr6metro

atraves de cabos coaxiais

blindados, linhas de quarto de onda e sistemas de diodos cruzados conectados em sene.
Uma descric;:ao aprofundada desses elementos pode ser encontrada em Freitas, 1994.

Para

0

ajuste da condic;:ao de angulo magico e do pulse de n/2 para

utilizamos uma amostra de KBr. A utiliza<;ao do sinal do 79Br para

0

0

l3C

ajuste do angulo

magico foi proposta par Frye e Maciel em 1982. A freqiiencia de ressonancia do 79Brno
campo de 21
do J'e.

e ~21.311891 MHz,

muito pr6xima portanto da frequencia de ressonancia

que faz com que

0

pulse nl2 para

dura<;ao do pulse rr./2 para

0

13e. 0 isotopo 79Brexiste com abundancia natural de 50%, e

0

portanto seu sinal

e bastante

0

KBr seja uma boa estimativa inicial para a

intenso mesmo com poucas aquisic;:oes. Rodando a amostra

com uma frequencia de 1500 Hz e utilizando a sequencia de eventos nl2 esquematizada
na figura 4.6. observamos
aparecimemo

0

sinal FID no oscilosc6pio. Observa-se sob essas condi<;oes

de ecos rotacionais,

0

que dao origem as bandas laterais no espectro de

RMN. Nas vizinhanyas do angul0 magi co as intensidades dessas bandas san bastante
sensiveis as variayoes do angulo. Uma variayao de 0,50 com relayao ao angulo magico
produz uma sensivel diminuiyao das amplitudes das bandas laterais (Frye & Maciel,
1982). 0 ajuste do angul0 acompanhado do monitoramento
laterais, ou dos ecos rotacionais,

e muito

eficiente pois quando se atinge a condiyao de

angul0 magico as amplitudes san maximas.
Os parametros experimentais foram os seguintes:
• frequencia de ressonancia do 79Br: 21,311891 MHz
• frequencia de rotacyao : 1500Hz
• durayao do pulso 11:/2 (tp): 15,5!ls
• tempo de repetiyao (tR)

:

0,5s

• numero de aquisicyoes : 1
• numero de pontos : 4096
• filtro de audio: 3KHz

das amplitudes das bandas
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Figura 4.6. Sequencia de eventos n/2, utilizada para 0 ajuste do angulo magico no experimento com
KBr

4.2.3.Ajuste do pulso nl2 para

0

13C - Sequencia DEC

0

de urn pulso de

1t,

que anula

0

sinal, e calculando a dura9ao do pulso de 1t/2, que em

nossos experimentos assumiu urn valor igual a 15,75~s. A potencia de DEC foi ajustada
a partir da escolha de urna atenua9ao para

FID do DC no oscilosc6pio. 0 sinal ideal

0

canal de HF capaz de garantir urn

e aquele cuja dura9ao temporal e maxima,

0

que garante uma linha espectral estreita, mas nao podemos injetar potencia em excesso
no sistema. Uma largura de linha satisfat6ria para
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t

LF

0

ADAMANTANO
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Ainda
experimento

com

0

ADAMANTANO

CPDECMAS,

fizemos

os ajustes

0

pulse de

7t

para

cuja sequencia de eventos encontra-se esquematizada

figura 4.8. Inicialmente ajustamos a dura<;:aode urn pulso de
sinal do BC,

necessarios

para

0

IH

e

aquele que minimiza

7t

0

para

0

0

na

'H. Observando

0

sinal do BC, pois nessa

situa<;:ao nao ocorre transferencia de polariza<;:ao. Ajusta-se assim a dura9ao do pulso 7t/2
para

0

IH.
A condi<;:aode Hartmann-Hahn

e atingida

campos de RF aplicados as amostras durante
do carbono no oscilosc6pio

0

atraves do controle das atenua<;:oes dos

tempo de contato, tc , observando

e buscando a condi<;:ao de maximiza9ao desse

0

sinal

sinal. As

atenua<;:oes dos campos de RF aplicados nos canais de HF e LF podem ser ajustadas em
passos de O,ldB. 0 valor da atenua<;:aono canal de HF ajustado para DEC nao deve, no
entanto, ser muito modificado, para que nao se comprometa

0

desacoplamento.

tempo de contato, quando ocorre a transferencia de polariza<;:aodo 'H para
desacoplamento

do IH. A RF no canal do hidrogenio e mantida durante

mesmo tempo temos a aquisi<;:aodo sinal do 13C,t~.

0

0

Ap6s

0

13C,temos

0

tempo tdCC'e ao

I
I

I
I
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I
I
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Para
3ms e

0

0

ADAMANTANO

0

tempo de contato para a polariza<rao cruzada foi de

tempo de repetir;ao do experimento igual a 5s, pois

0

TIH dessa amostra e muito

longo, da ordem de 1s. A freqUencia de rotar;ao da amostra foi de 3kHz e

Para as amostras a serem avaliadas. na malona cerealS,

0

0

numero de

tempo de contato

utilizado foi de 1ms, tempo padrao para substfmcias orgfmicas. Consideramos
ajuste da condir;ao de Hartmann-Hahn feito para

0

ADAMANTANO

que

0

seja tambem valido

• tempo de contato: lms
• tempo de repeti'(ao do experimento : 1,5s
• numero de pontos digitalizados : 4096
• dwell time: 5x I 0-6S
• numero de medias: 20000
• filtro de audio : 6kHz
• freqiiencia de rota'(ao: 3kHz

o

experimento

acondicionadas
experimento.

com MAS requer amostras que possam ser homogeneamente

no rotar, ou este nao atinge as velocidades
As amostras devem estar preferencialmente

homogeneo, que possa ser "empacotado"
As sementes e alimentos avaliados

no rotor com

0

de rota'(ao exigidas pelo

na forma de urn p6 fino e
auxilio de uma prensa manual.

passaram par processos

de secagem em estufa.

triturac;ao e, no caso de soja e milho, extrac;ao do 6leo. 0 moinho utilizado inicialmente
foi urn moedor manual domestico, de ferro, que para sementes mais rigidas apresentou
inconveniente

de liberar particulas de ferroQ que se misturaram

0

a algumas amostras.

Empregando urn ima de terras-raras pudemos inspecionar as amostras suspeitas e retirar
as particulas de ferro. Um moinho de pedra, de propriedade do CPPSE-Ev1BRAPA

-

Sao Carlos, foi utilizado para a trituraC;ao das amostras numa etapa posterior. evitando a

Tabela 4.1. Massas e concentra~6es de proteina e amido das amostras sm I, sm2, sm3, sm4, sm5, sm6 e
sm7

amostras

milho

sOJa

(%)
sm1
sm2
sm3
sm4
sm5
sm6
sm7

100
80
66
50
33
20
0

I

massa

proteina

ami do

(%)

(±O,OOOl)g

(%)'

(%)

0
20
33
50
66
80
100

0,2637
0,2848
0,2935
0,2983
0.2632
0,2737
0,2788

65
53
46
37
28
21
10

35
46
53
62
71
78
90

DATA= ...
[0.002
0.234
1,323
2,212
0,022];

As matrizes

SaD

construidas no MATLAB, e para sua utilizac;ao com

0

programa AMY

espl.m:

DATA= ...
[0.002
0.234
1,323

esp2.m:

2,212
0,022];

DATA= ...
[0.001
0.099
2,876
0,109
0.007];

No MA TLAB, inicialrnente procedernos

a leitura

dos arquivos:

»espl
»el=DATA;
»esp2
»e2=DATA;

a seguir, constr6i-se a rnatriz "rnesp" que deve ser gravada no formato DAT:
»mesp=[el
e2];
»save mesp.dat mesp -ascii

abrindo

0

arquivo rnesp.dat dentro de urn editor de texto. em nosso caso

procedernos

a formata9ao

0

WordPad.

seguindo as normas de entrada de dados do MA TLAB para

DATA= ...
[0.002
0.00 I;
0.234
0.099;
1.323
2.876;
2.212
0.109;
0.022
0.007];

Para a constru9ao das rnatrizes de calibra9ao utilizarnos em alguns casos, dois

utilizados para a norrnaliza9ao dos espectros pela soma. para que todas as areas flquern
iguais

it unidade.

e os comandos

para a constru9ao

dos espectros

simulados.

»so
»s=DATA;
»s=s/sum(s)* 100;
»mi
»m=DATA;
»m=m/sum(m)* 100;
»s2=4*s+m;
»s2=s2/sum(s2)* 100;
»s3=2*s+m;
» s3=s3/sum(s3)* I00;
»s4=s+m;
»s4=s4/sum(s4)* 100;
»s5=s+2*m;
»s5=s5/sum(s5)* 100;
»s6=s+4*m;
»s6=s6/sum(s6)* 100;

em seguida podemos construir a matriz dos sete espectros:
»s 17=[s s2 s3 s4 s5 s6 m];
»save s 17.dat s17 -ascii

DATAI= ...
[65
35;

53.1246,88;
46,18 53,82;
37.2462.76:
28.1671.84;
21.0778,93;
10

90]:

Os parfunetros operacionais do espectrometro

se encontram descritos no capitulo

anterior. no entanto e imponame ressaltar que mesmo com a utilizayao das tecnicas de
espectroscopia

de alta resoluc;ao em s61idos, a obtenc;ao de espectros com boa relac;ao

sinal/ruido requer experimentos longos. Somando

a amostra e

0

experimemo

0

tempo necessario para a sintonia da

com aquisic;ao de 20.000 transientes (FIDs), temos para a

obtenc;ao de cada espectro urn periodo de aproxirnadamente

Os espectros de 1'( par espectroscopia

de RMN de alta resoluc;ao em s6lidos

Ir.~r J H':n
I
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~ .~.
~
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Figura 5. I. Espectros de RMN de 13C de soja, milho e misturas destes nas propon;oes 4: I (sm2); 2: I
(sm3); I: I (sm4); 1:2 (sm5); 1:4 (sm6).

100

ppm

Uma inspe9ao inicial desses conjuntos de espectros permite a distin9ao dos sinais
correspondentes

aos carbonos de proteina, de 25 a 60 ppm e em tome de 175 ppm, de

acordo com Rutar et ai, 1980, e sinais relativos a carboidratos, entre 60 e 125 ppm.
Como esperado, temos no espectro da lisozima a predominfmcia de sinais relativos aos
carbonos

de proteina,

com destaque para

0

pico em -175 ppm, correspondeme

a

carbonila (C=O), sinal considerado como principal indicativo da presen9a de proteina
segundo Rutar. 1982. Tambem de acordo com

0

que era previsto temos no espectro do

106 ppm. A unidade basica estrutural dos carboidratos

e

a glicose, formada por seis

carbonos. Na figura 5.3 temos representa90es das formulas estruturais das duas formas
de ocorrencia da glicose: a-glicose

e ~-glicose (Stryer. 1988). De Ha\\' et al.. 1984.

6CH20H

4

~

OH

r<s ~
6 CH20H

OH

~

3---~H

4

;H

OH

J-'

01H

--I

OH
a-glicose
Figura 5.3. Formas a e

OH
~-glicose

P da glicose

carbono
Cl
C4
C2, C3 e C5
C6

deslocamento quimico (ppm)

105
89 a 84
70 a 80
63 a 66

DATA= ...
[5 6 8

2

1

4

2
..,

-'

6

6 8 4]:

Tabela 5.3. Resultados das previsoes das concentra90es de proteina e amido a partir dos espectros de
RMN de DC de amostras de soja, milho e misturas (figura 5.1). A base de dados utilizada para calibra930
e composta de espectros de Lisozima e Xiloglucano e somas (vide texto).
concent. proteina
concent.amido
concent.proteina
concent.amido
(esperado) (%) I
(calculado) (%)
(esperado) (%)
(calculado) (%)
65
70
sml
35
35
sm2
53
53
46
50
sm3
46
40
53
58
24
sm4
37
62
71
28
17
sm5
71
86
sm6
21
19
78
81
sm7
10
3
90
92
I

Tabela 5.4. Resultados das previsoes das concentrafi:oes de proteina e amido a partir dos espectros de
RMN de DC de amostras de soja e milho (figura 5.2). A base de dados utilizada para calibrafi:ao e
composta de espectros de Lisozima e Xiloglucano (figura 5.2) e somas (vide texto).
concent.proteina
concent.amido
concent.proteina
concent.amido
(esperado) (%)1
(calculado) (%)
(esperado) (%)
(calculado) (%)
65
32
65
35
soja
10
II
90
85
milho

Tabela 5.5. Resultados das previsoes das concentrafi:oes de proteina e amido a partir dos espectros de
RMN de l3C de amostras de soja. milho e misturas (figura 5.1). A base de dados utilizada para calibrafi:ao
e composta de espectros de soja. milho e somas (vide texto).
concent.proteina
concent.proteina
concent.amido
concent.amido
(esperado) (%) I
(esperado) (%)1
(calculado) (%)
(calculado) (%)
sml
69
35
65
37
I
46
sm2
52
53
53
39
53
sm3
46
61
24
62
sm4
37
75
I
:
71
16
90
sm5
28
i
78
sm6
17
21
85
90
sm7
2
10
96
I

Tabela 5.6. Resultados das previsoes das concentra90es de proteina e amide a partir dos espectros de
RMN de DC de amostras de soja e milho (figura 5.2). A base de dados utilizada para calibra9flo e
composta de espectros de soja, milho e misturas (figura 5.1).
concent.proteina
concent.proteina
concent.amido
concent.amido
(calculado) (%)
(esperado) (%)
(esperado) (~W
(calculado) (%)
50
soja
65
35
33
17
90
milho
10
70

Tabela 5.7. Resultados das previsoes
RMN de 1JC de amostras de misturas
(figura 5.1). A base de dados utilizada
e misturas nas propor90es 4: I (sm2) e
concent.proteina
!:
(esperado) (%) I
:
sm3
46
i
sm5
28
I
21
i sm6

das concentra90es de proteina e amide a partir dos espectros de
de soja e milho nas propor90es 2:1 (sm3), 1:2 (sm5) e 1:4 (sm6)
para calibra9ao e composta de espectros de soja (sm I). milho (sm7)
I: I (sm4) (figura 5.1).
concent.proteina
concent.amido
concent.am ido
(calculado) (%)
(esperado) (%)
(calculado) (%)
45
53
52
36
71
73
35
78
69

cruzada, que para a compara~ao e quantifica~ao

de vanos espectros requer ajustes

cuidadosos e muita aten~ao por parte do espectroscopista para os ajustes de sintonia e da
condi<yao de Hartmann-Hahn,

que devem ser exatamente iguais para os experimentos de

urn grupo de amostras de calibra~ao e analise
Os espectros medidos nessa fase de experimentos se encontram nas figuras 5.4 e

Inicialmente seguimos

0

mesmo procedimento anterior para a constru<yao da base

de dados com os novos espectros de lisozima e xiloglucano.

Os resultados

dessas

previsoes para as sementes de soja, milho. feijao. arroz. lentilha e sorgo; para os cereais
matinais

comerciais

CornFlakes

integral Ativa (biscoito A) e para
Pesquisando

(matinal cf) e Fibre I (matinal fl);
0

0

biscoito

ami do de milho Maizena se encontram na tabela 5.8.

as razoes para os val ores acima de 100% para as concentrayoes de ami do

verificamos que

0

espectro do xiloglucano utilizado para a construyao da base de dados

nao apresenta uma das principais condiyoes exigidas

e

de calibrayao,que
modelo.

para

Podemos

responder por toda a varifmcia
verificar

dos espectros

e menor

caracteristico dos carboidratos.

para

para os componente de uma base
dos dados a serem avaliados pelo

que a amplitude
0

do pico em -73ppm.

xiloglucano que para alguns dos outros

espectros do conjunto. lsso pode ser uma consequencia de urn ajuste ruim da polarizacao
cruzada para

0

experimento.

e

0

espectro do xiloglucano nao

e

neste caso urn born

componente da base de dados. apesar de em alguns casos os resultados obtidos foram
satisfat6rios. Ainda nas tabelas 5.8 e 5.9 temos os resultados da analise do conteudo de

proteina feita com

0

metodo Kjedahl (AACC, 1986). Essas amilises fora conduzidas na

Fazenda Canchim - EMBRAPA Sao Carlos.
Da observa9ao desses espectros (figuras 5.4 e 5.5) podemos ver que a Maizena,
que

e urn amido. e uma boa candidata

a componente da base de dados de calibra9aO.

Construimos uma base com Lisozima e Maizena, tambem nos mesmos moldes da
primeira base composta por lisozima e xiloglucano, e os resultados das previsoes desta
base se encontram na tabela 5.9.

li&:2irTB
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fSjfo

leiiltB
&l"g)
~
~

nilre

nctira-d
~

IIaze8

~

>Glcgu:a"D
cBUcee

Tabela 5.8. Resultados das previsoes das concentraryoes de proteina e amide a partir dos espectros de
RMN de 13C de amostras de sementes e alimentos (figuras 5.3 e 5.4). A base de dados utilizada para
calibraryao e composta de espectros de Lisozima e Xiloglucano (figura 5.3) e somas (vide texto).
concent.proteina
concent.proteina
concent.amido
concent.amido
(calculado) (%)
(esperado) (%)
(esperado) (%)
(calculado) (%)
71
52.37
sojal
47.63
29
9.43
14
90.57
milho'
104
9.37(12)
5
90.6(70)
biscoito A2
117
-14
7.7
matinal cf
92.3
120
99.3
-16
0.7
maizena
130
11.25(10)
matinal f12
9
88.75(50)
101
-14
9.06
90.94
arroz
133
22.0
21
feijao
78.0
94
22.56
23
77.44
lentilha
87
10.18
89.82
sorgo
-I
125
IYalores esperados para as concentraryoes baseados na analise com 0 metoda Kjedahl.
2Yalores de concentraryao fornecidos peto fabricante (entre parentesis).

Tabela 5.9. Resultados das previsoes das concentraryoes de proteina e amide a partir dos espectros de
RMN de DC de amostras de sementes e alimentos (figuras 5.3 e 5.4). A base de dados utilizada para
calibra~ao e composta de espectros de Lisozima e Maizena (figura 5.3) e somas (vide texto).
concent.proteina
con cent. protein a
concent.amido
concent.amido
(esperado) (%)
(calculado) (%)
(esperado) (%)
(calculado) (%)
52.37
76
47.63
sojal
20
9.43
29
90.57
milho'
74
9.37(12)
22
biscoito A2
90.6(70)
84
92.3
2
matinal cf
7.7
89
11.25(10)
matinal f12
24
88.75(50)
73
arroz
3
9.06
90.94
101
feijao
34
78.0
22.0
68
77.44
lentilha
22.56
35
63
16
sorgo
10.18
89.82
91
'Yalores esperados para as concentra~oes baseados na analise com 0 metodo Kjedahl.
2Yalores de concentra~ao fornecidos pelo fabricante (entre parentesis).

se deseja prever. 0 numero de espectros que comp6e a base deve ser malOr que
numero de componentes,

e os resultados

0

com bases formadas por espectros reais e

espectros construidos a partir de somas destes em proporc;oes conhecidas mostram ser
este urn procedimento valido.
Contruimos
proteina (lisozima)

uma base de dados para calibrac;ao com espectros de celulose,
e lignina e dois

espectros contruidos

a partir de somas destes

(celulose e lisozima, lisozima e lignina). A celulose utilizada e da marca Avicel. A
lignina foi fornecida pela Sra. Debora, do grupo de Eletretos do IFSC - USP. As fibras
de sisal com e sem lignina fcram fornecidas pelo Dr. Luis Mattoso, pesquisador

do

CNPDIA-EMBRAPA

as

Sao Carlos.

Utilizando

0

programa

AMY

calculamos

concentrac;oes aproximadas de celulose, proteina e lignina em duas amostras: fibras de
sisal e fibras de sisal sem lignina. Os espectros de celulose, lignina, fibras de sisal e
fibras de sisal sem lignina encontram-se na figura 5.6 e na tabela 5.10 temos os val ores
previstos para as concentrayoes de celulose, proteina e lignina nas fibras de sisal.

100

ppm

Figura 5.6. Espectros de RMN de DC de celulose, lignina, fibras de sisal e fibras de sisal sem
lignina.

Tabela 5.10. Resultados das previsoes das concemra90es de celulose, proteina e lignina a partir dos
espectros de RMN de 13C de fibras de sisal e fibras de sisal sem lignina. A base de dados utilizada para
calibra930 e composta de espectros de celulose e lignina ( figura 5.6) e lisozima.
% proteina
% celulose
% lignina
I.5
11.7
fibras de sisal
86.8
-1.3
-6.1
fibras
de sisal sem
109.5
lignina

Capitulo 6. Conclusoes e Perspectivas

A partir de uma boa base de dados pode-se quantificar as concentra90es
diferentes

grupos quimicos

constituintes

dos

de uma amostra quando estes apresentam

distintos deslocamentos quimicos. Amostras contendo substancias formadas por grupos
quimicos

identicos nao sac adequadas

a essa metodologia.

Amido e celulose por

exemplo, apresentam sinais nas mesmas regioes do espectro relativas aos carboidratos
em geral, vide figura 5.4, impossibilitando

o mesmo

a quantifica<yao simultanea de amido e fibras.

nao acontece com carboidratos e proteinas, pois os sinais dos grupos quimicos

envolvidos aparecem em regioes diferentes do espectro.
Apesar do imenso aumento de sensibilidade obtido com a aplica<yaoconjunta dos
metodos

de Rota<yao da Amostra

Heteronuclear

em tome

do Angulo Magico,

Desacoplamento

e Polariza<yao Cruzada, a Ressonancia Magnetica Nuclear ainda e uma

tecnica espectrosc6pica

de baixa sensibilidade quando espectr6metros

de baixo campo

magnetico (~2T) sac utilizados. Para a constru<yao de uma boa base de dados, formada
par espectros
devemos

de substancias

utilizar espectros

puras ou de misturas com concentra90es
com boa rela<yao sinal/ruido.

Isto envolve

conhecidas.
experimentos

longos. da ordem de uma dezena de horas para cada espectro num campo magnetico de
101

2T,

0

nosso caso. Existem

ainda

OS

problemas

introduzidos

pela necessidade

de

utilizayao da tecnica de Polarizayao Cruzada, que dependem fortemente da experiencia
do operador do sistema.
Alem disso, os melhores resultados

das previsoes

foram obtidos quando os

espectros das amostras avaliadas e os espectros constituintes
calibrac;ao foram adquiridos em experimentos

consecutivos,

das bases de dados de
quando as condic;oes do

equipamento mudaram pouco entre eles.
Portanto, superados os problemas de sensibilidade,
Espectroscopia

a combinac;ao da tecnica de

de Alta Resoluc;ao em S6lidos por RMN com a Analise Multivariadas

dos dados visa e pode promover

uma melhora consideravel

na interac;ao usuario-

equi pamento.
Perspectivas de aplicac;ao dessa metodologia estendem-se it analise de solos, com
a possivel quantificac;ao de substancias humicas e fUlvicas; analises de composic;ao de
alimentos

e quantificac;ao de nutrientes

espectros de RMN de

31p

em sementes

e vegetais.

Quantificac;ao de

de material bio16gico (Kuessel et al.. 1996) detecc;ao de

adulterantes em suco de laranja (Vogels et aI., 1996) e aplicac;oes em experimentos de
RMN bidimensional

(Goux & Weber, 1993) sac exemplos do potencial de aplicac;oes

das tecnicas de analise multivariada em conjunto com Ressonfmcia Magnetica Nuclear e
abrem uma vasta gama de possibilidades de estudo.
Metodos

de

analise

e calibrac;ao

multivariada

encontram-se

em

franco

desenvolvimento. com a aplicaC;ao crescente de tecnicas estatisticas a amilises quimicas e
bioquimicas.

0 procedimento

de calibraC;ao empregado

neste trabalho e dos mais

simples, ficando pOlS como uma proposta de continuidade

0

desenvolvimento de

programas e metodologias de calibra9ao mais elaboradas aplicadas
alta resolu9ao em s6lidos por RMN.

a espectroscopia

de
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Anexo A. Valores medios das componentes do momento magnetico
nuclear
Calculando os val ores medios das componentes do momento magnetico nuclear
sob a a<;ao de urn campo magnetico extemo podemos mostrar que 0 vetor momento
magnetico executa urn movimento de precessao ao redor do eixo do campo.
Vimos da equa<;ao 1.19 que os va16res medios das componentes nas dire<;oes x,y,z
do momento magnetico nuclear podem ser calculados da forma

(pj)

= -;n(Ij) = -;n(\p11jl\P)

comj = x,y,z

(AA.l)

onde a autofun<;ao para urn sistema de dois niveis e (Cohen-Tannoudji,

-r:-t)

( - iE

1\P)=c+exp

I+)+c_exp

1977) :

(h
- iE t) 1-).

(os sinais + e - correspondem a mJ= Y2 e - Y2 respectivamente)
Para a componente na dire<;ao z temos:

(P:) = -;n(I:)
(p,) =

,m[c:expe~.t}+I+ c:exp(i~;t)H}l. exp(- i~.t)i+}+c exp(_ i~t)H]
(p,) ~ +:c. ~+ c:c_(- ~)]
(p,)

=

,m[ Ie;l'Jc

n

2

2

na ultima equa<;ao podemos substituir Ic+1 = a2 e Ic_1

(p,)

=~

(a

2

-

b2)

= b2

e chegamos a:

(AA.2)

Da equa<;ao (1.10), que descreve a atuacrao dos operadores

r e r temos:

rl+) =1-)

rl-) = 0
rl-)=I+)

rl+) = 0

+: expe~·t}+1 +c' exp(i~,-t}_I}\[ c. exp(- i~.t)i+}+ c_ex~ _ i~-t)H]
+: exp(i~.t}+I+ c: exp(i~j-Im c exp(- i~,-t)i+}+ exp(_ i~.t)H]

e para a componente do momento magnetico na direcrao x:
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Analogamente, para a componente na dire~ao y:
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p)t]

(AA.4)

Uma outra maneira de verificar 0 movimento de precessao do momenta
magnetico e considerar inicialmente a hamiltoniana H de pendente do tempo; uma soluyao
\II(t) da equayao de Schrodinger:

olfl

i1i- =

it

Hlfl

e urn operador Q independente do tempo. Pode se provar que e verdadeira a relayao:
d
d'

-(lfIIQllfIJ
= -(QJ
= !-([H
Q])
dt
dt
11'

onde [H,Q] =HQ - QH, e 0 comutador de H e Q.
Sabendo ainda que as componentes do operador de spin obedecem as seguintes
regras de comuta<yao:

1-)

]

[Ix , Iy ] = i1:

[ly,I:]=i1x
[I: ,!x ] = il y
ternos, para urn spin nurn campo estatico cuja hamiltoniana de intera-rao
d
d
i
dt (f.J..) = dt (I..) = Ii ([H,!x])

m

mBa )[ I:,Ix] = (- mBa )iI y

[H, Iy ] = (-

mBa)[ I: , Iy

y)

dt

]

= (-

= -yBo (f.Jx)

E para a cornponente na direyao z:
d

H=-yliBJz,

m

[H, Ix] = (-

:t (f.J

e

d

mBa)( -i1 x)
(AA.6)

.

(f.JJ = m dt (I:) = m ~([H,!:])

[H,I:] = (- mBa)[ I: ,I:] = 0

(AA.7)

d

-(f.J.)
=0
dt .
As equayoes (AA.5),(AA.6) e (AA.7) podern ser escritas na forma:

~(ji) = y(ji)

x 13
(AA.8)
dt
A equayao (AA.8) e equivalente a equayao do rnovirnento de precessao de urn
girosc6pio sob a ayao do campo gravitacional terrestre (Nussenzveig, 1981).

Apresentamos a seguir os caIculos que levam da equayao 1.32 para
cb(T) a equayao 1.33, a probabilidade de transiyao entre dois niveis a e b.

0

coeficiente

7'

Ch(T) = -i Vha f(exp(imt)
Ii

+ exp( -imt))exp(icuhat)dt

0

Multiplica-se os termos entre chaves na ultima equayao e considerando (J)::(J)ba
pode-se
desprezar aqueles termos cujo denominador e a soma de (J)e (J)ba,temos entao:
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utilizando na ultima equac;ao a relac;ao: 1-cos(y)=2sen2(y/2),
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Chegamos assim
equac;ao1.33, onde 0 termo entre colchetes
func;ao delta de Dirac, que s6 e diferente de zero se ro=roba•

'fSC-U~P

e uma

representac;ao da

a=input ('De 0 nome do arquivo de RMN: ');
r=input ('De 0 nome do arquivo de CONCENTRA<;OES:
nfp= input ('De 0 numero de fatores: ');

');

p=DATA';
r=DATAI;
[II,c I ]=size(p);
[I2,c2]=size(r);
for j=l:l1;
ptG, I:c I )=pG, I:c 1);

20

for i=l:l1
j=l;
n=l;
while n < II
ifn=i
j=j+l;
paux(n,l:c 1)=pG, 1:c I);
raux(n, I :c2)=rG, I :c2);
paux(n, I:c I )=pG, I :c I);
raux(n, I :c2)=rG, 1:c2);
end;
j=j+I;
n=n+I;

40

[u s v] = svd(paux);
scores = u*s;
v=v(:,l:nfp);
u=u(:, I :nfp);
s=inv(s(l :nfp, I :nfp»;
mtr=v*s*(u')*raux;
paux3(i,1 :c2)=p(i, I:c I )*mtr;

If.SC·USP

f; i?

n

',,1

I

r; :,]
! :'

C ~:: B; {] L !,:)
-r I,:: r~:1'\

,.

%resultado da rotina de PCR
% PROTEiNA
A<;OCAR
echo off

50

echo on
%diferenca entre
% PROTEiN A

0

lreal"(RMN)

e

0

previsto por PCR

A<;OCAR

echo off
difpcr=r-paux3

60

for i=1:c2
mp3(i) = mean(paux3(l :12,i));
mr(i) = mean(r( 1:12,i));

mp3=mp3';
mr=rnr';

echo on
% calculo do coeficiente de correla~ao PCR
% PROTEiN A
A<;UCAR
echo off

80

for i=l:c2
num(i)=(sum«paux3( 1:12,i)-mp3(i». *(r(! :12,i)-mr(i)));
den(i)=«(sum«paux3(!
:!2,i)-mp3(i»."2). *«sum«r(! :12,i)-mr(i»."2))))".5);
corr2(i)=num(i)/den(i);
end

echo on
% calculo do desvio padrao da previsao feita com PCR
%

PROTEINA

A<;UCAR

echo off
90

for i=! :c2
stdvpcr(i)=( (sum«paux3(!
end;

:12,i)-r(! :12,i»."2»/12)".5;

a=input ('De 0 nome do arquivo de RMN: ');
nfp= input ('De 0 numero de componentes principais: ');

[u s v] = svd(p);
vr=v(:.l:nfp);
ur=u(:.l:nfp);
sr=s( 1:nfp, 1:nfp);
cp=vr;
pr=ur* sr*vr':

