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Nos espectrometros de RMN convencionais as amostras sac colocadas

dentro do gap do ima, onde encontra-se a regiao de campo magnetico mais

intense e homogeneo. Nessa configuragao 0 tamanho do Ima aumenta de acordo

com 0 tamanho da amostra, dificultando a aplicagao da RMN para amostras muito

volumosas. Uma configuragao em que 0 Ima nao precisa aumentar com 0 volume

da amostra tem side a geragao de campo magnetico remoto, onde a regiao otima

de analise, de campo mais intense e homogeneo, fica fora do gap do ima. Neste

trabalho avaliou-se os metodos de geragao de campo magnetico remoto por Ima

permanente na forma de ferradura e de campo oposto, para aplicagao em RMN.

Os imas na forma de ferradura foram construldos com cilindros de AlNiCo V, com

100mm de comprimento e130mm de diametro, e NdFeB. 0 ima de campo oposto

foi construldo com cilindros de NdFeB com 25mm de espessura e 100mm de

diametro. Utilizando os imas na forma de ferradura, nao foi posslvel observar sinal

de RMN pois ha um enorme gradiente de campo que restringe a area util de

analise. Com 0 ima de campos opostos foi posslvel observar 0 sinal de RMN

externamente ao gap do ima com um campo da ordem de 1,75KGauss. Mesmo

com esse Ima a homogeneidade nao e muito alta, mas e suficiente para

avalia<;6esquantitativas de teores de oleo e umidade em sementes, bem como a

cinetica de absorgao de agua pelas sementes. Analisou-se tambem 0

comportamento dos modelos angulados para estes dois tipos, mas nao se obteve

resultados satisfatorios.



In a conventional NMR spectrometer the samples are placed inside of

the magnet where is situated the most intense and homogeneous area. In

this configuration the size of the magnet increases with the volume of the

sample, hindering the applications of NMR to very large samples. A way to

eliminate this problem is to use magnets that generate a remote magnetic

field, where the intense and homogeneous area is outside it. In this work we

evaluated two types of magnets for remote NMR. One is a U shaped magnet

and the other is a magnet with opposite field. The U shaped magnets were

built with two AlNiCo V cylinders, seizing 100 mm in length and 130 mm in

diameter or two NdFeB cylinders, seizing 25 mm in length and 100 mm in

diameter. The magnet with opposite field was build with two cylinders NdFeB.

With the U shaped magnet it was not possible to observe the NMR signal

due to an enormous magnetic field gradient that restricts the useful area of

analysis. Using the magnet with opposite field, it was possible to observe

NMR signal outside the magnet. with a field of the order of 1,75 KGauss.

With this magnet the homogeneity was not very high but it was enough to

perform qualitative and quantitative evaluation of oil and humidity in seeds

and the kinetics of water absorption by them. The performance of the angled

models was analyzed for the two types, but the results obtained were not

satisfactory.



INTRODUCAo

o fenomeno da Ressonancia Magnetica Nuclear (RMN), observado pela

primeira vez em 1946, tem importantes aplicayoes em fisica, quimica, biologia,

medicina, agricultura, ci€mcia dos materiais, entre outras areas.

Na grande maioria das aplicayoes da RMN, a amostra e colocada no interior do

ima, onde a regiao e mais homogenea e de campo mais intenso. Nesse caso, sac 0

tamanho e a forma da amostra que determinam 0 tamanho do "gap" ou "bore", e

consequentemente 0 tamanho do ima.

Para 0 caso de analise de produtos quimicos, em que se usa amostra em tubos

com 5mm de diametro, 0 "gap" ou "bore" tem apenas alguns centimetros. No caso dos

tomografos de RMN para corpo inteiro, no qual a amostra pode ser ate um ser

humano, 0 "bore" chega ate 1m de diametro.

Com essa tecnologia, e praticamente impossivel analisar amostras de grande

porte, como reatores quimicos, grandes animais, como bovinos e equinos, arvores,

entre muitos outros objetos.

Soluyees na qual 0 tamanho do ima nao-necessariamente aumente com 0

tamanho da amostra, tem side raramente estudada[1,6,10,12,131.Os estudos de alguns

pesquisadores[1,6,10,12,13llenvolvem a produyao de campo magnetico remoto, na qual a

regiao homogenea e de alto campo fica fora do gap dos imas.

Duas soluyees tem side propostas para a produyao de campo remoto: a)

versao na forma de ferradura (Rollwitz et al., 1980 ; DE Los Santos, 1994) e b) use de

campos opostos (Burnett & Jackson, 1980; Cooper & Jackson, 1980), que gera um

campo magnetico radial aos cilindros dos polos dos eletroimas.



INTRODUCAo

Desses dois modos, 0 de campos opostos foi bem mais estudado do ponto de

vista te6rico e foi demonstrada a aplicacrao para RMN pulsado para analises

quantitativas. A versao na forma de ferradura foi sugerida por alguns autoresI12,131, mas

nao foram apresentadas aplicayoes praticas para RMN.

Como 0 ima de campos opostos foi testado com eletroima de alto peso

(centenas de quilos) e nao foram encontrados trabalhos com resultados do usa do ima

na forma de ferradura para RMN, foi objetivo desta dissertayao: (1) construir e testar 0

usa do ima na forma de ferradura para deteccrao remota de RMN e (2) construir e

testar ima de campos opostos com Iigas de terras raras, como NdFeB, visando a

produyao de campo remoto para RMN e com apenas alguns quilogramas de peso.

a texto esta dividido em cinco capitulos: 0 primeiro apresenta os

principios basicos da RMN; 0 segundo apresenta a produyao de campos magneticos

opostos para RMN; 0 terceiro e 0 objetivo especifico do trabalho; 0 quarto detalha os

materiais e metodos e 0 quinto insere os resultados, discussoes e as conclusoes do

trabalho.



emitida tenha condiyao de frequencia de Bohr / L1E / = tz v, onde /'iE e a diferen98 entre os

->

Lea intensidade da gravidade 0 faz precessionar, em nucleos atomicos ha 0 que e

->

denominado momento angular intrinseco I (spin) e um momento magnetico associado

->

j..J, quantidade vetorial que expressa a intensidade e direryao do campo magnetico

-> ->

expressao j..J = y j (Slichter, 1989), onde y e 0 fator giromagnetico, que difere a cada



~
elemento e para cada um dos isotopos de um mesmo elemento. 0 momento angular j e

-+ ~ ~

quanticamente definido como j = Ii I ,onde I e um operador adimensional denominado

~
numero de massa (A) pares sempre apresentam momento angular de spin (I ) nulo como

momento angular de spin 1= 1/2 CH, 13C,15N,19F,31p e 195pt),!= 3/2 C1S, 23Nae 35CI)e I

= 5/2 (170 e 27AI).

~
Se esse campo magnetico B com magnitude 80 estiver alinhado com 0 eixo



--->

momento angular total L (equa~o 4), bem como do momento magnetico do nucleo

d ---> i ---> ---> ---> --->--->

dt (L) = i([H,LJ) = Lx (y Bo) = Lx COo



d-4 i -4 -4 -4 -4-4

dt (p) = 11 ([H,p]) = px (r Bo) = px Wo

I..y

~..Ioo't'
" 0

L.•.

~ ~ [exp(~)] = ex (yliBo)

N- [ (- yliBO)] P kT
exp 2kT



-.
Mxy = 0, devido a magnetiza980 aleatoria dos spins no eixo z. A magnetiza980 (M 0)

->

menor energia. M 0 E tambem denominada magnetiza980 de equilibrio.

z
8~

[]

(8)

Figura 3 - Magnetiza980 resultante ao longo do campo magnetico B. (a) momento



Pmn IX I <m I Hp(t) I n) 1 25(O}-OJo)

-->

evolucyaotemporal do valor esperado para cada nucleo atomico < fl (t), pode-se inferir



~
< M (t), pode ser escrito pela equayao do movimento:

~
onde Be 0 campo magnetico resultante da aplicayao simultfmea dos campos magneticos

~n
Be' = Bo - -

Y

~ (~JdA1 ~ ~ n
dt =yMx B-y

~
frequemcia de rotayao igual a de Larmor, que nos fornecera uma magnetizayao M que



-+
Essa equayao corresponde a precessao simples da magnetizayao M com
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Em um espectrometro de RMN utiliza-se uma bobina (probe) tanto para excitar os

nucleos quanto para detecyao do sinal de RMN. Aplicando-se um pulso de 900 ou 1t/2, a

~
magnetizayao M, que pode ser considerada como um microima, ocorrera uma variayao



o sinal induzido pelo processo livre precessao dos spins e geralmente

denominado FID (Free Induction Decay). Sabe-se que qualquer pulso de RF que produza

magnetiza9ao transversal induzira um sinal FID. Como 0 pulso de RF de rc/2 produz a

maior magnetizayao transversal possivel, produzira, entao, 0 FID mais intenso. Como

essa magnetizayao e, tambem, muito pequena devido a baixa diferen98 de popula9ao

entre os niveis de energia Zeeman, 0 sinal FID e muito pequeno, tornando 0 experimento

de RMN intrinsecamente de baixa sensibilidade.

o sinal do FID (amplitude por tempo) pode ser convertido em espectro de RMN

(amplitude por frequemcia)com a transformada de Fourier (TF).

Quando se aplica um pulso de RF, seja de rc/2, perturba-se 0 sistema de spins,

inicialmente no estado de equilibrio com 0 campo estatico. Nesse caso, tem-se uma

magnetiza9ao no estado de nao-equilibrio, em que a componente longitudinal z e nula, Mz

= a (ver a Figura 6) e a componente transversal e igual a magnetiza9ao de equilibrio (Mo)

Para 0 sistema de spin retornar ao equilibrio ocorrem dois processos distintos e

simultaneos: 0 de relaxayao transversal, que destr6i a magnetizayao transversal, e 0 de

relaxayao longitudinal, que retorna a magnetiza9ao ao estado de equilibrio.

Em uma amostra sabe-se que nao existe somente uma frequemcia de Larmor para

spins de mesma especie, devido a varia9ao de campo magnetico ao longo da amostra,

decorrente dos campos locais flutuantes, campos magneticos produzidos pelos pr6prios



--->

magnetiza<;oes mj, com precessoes de diferentes freqQ€mcias de Larmor no plano

Y' ~

--->

produzido pela magnetiza<;ao total M I composta pelos diferentes grupos de spins com

-->

freqQ€mcias de precessao diferentes m I, devera tender a zero, exponencialmente, com 0

My(t) = Mxycoscoot.exp( t )
1;



Wo
(c)



Uma amostra dentro de um campo magnetico sentira uma diferenya de campo 8B

devido a falta de homogeneidade ideal. Portanto, tera uma dispers80 na freque!ncia de

Larmor 00) = rOB sobre 0 dominio da amostra. Para distinguir esse efeito do verdadeiro

tempo de relaxayao T2, 0 tempo de decaimento (roBr1 e chamado frequentemente, de T*2'

Em Iiquidos, T*2 < T2. a shimming (processo de homogeneizay80 do campo magnetico)

nos magnetos, reduz 8B, logo, aumenta T*2.

Hahn, na decada de 50, desenvolveu um metoda conhecido como eco de spin

para eliminar 0 efeito de T*2 sobre a intensidade do sinal de RMN. A sequencia de pulsos

consiste de um pulso de re/2 seguido de um tempo de espera • e um pulso de re. A seguir,

e apresentada a evoluy80 temporal do sinal.

Figura 7 - Formay80 de eco de spin em t = 2., com 0 FID em t = 0, ap6s 0 pulso

de re/2, eo segundo pulso de re em t = 'to





t
Mz(t) = Mo(1 - exp( - -»1;



onde 0 parametro T1 e denominado tempo de relaxayao longitudinal. Deve-se observar

que 0 tempo necessario para que a magnetizayao retome a 99% do seu valor de

equilibrio e da ordem de 5T1. Quando t = T1, a magnetizayao deve ter atingido apenas

63% de seu valor de equilibrio. Para 0 caso de Iiquidos de baixa viscosidade, 0 tempo de

relaxayao transversal e tao longo que antes da magnetizayao se espalhar no plano

transversal, ela ja retomou a direyao z. Nesse caso em particular, T1 = T2• Entao, a

escolha adequada de amostras Iiquidas para a realizayao do processo de

homogeneizacyao e de fundamental importancia, ja que 0 processo de relaxayao

longitudinal pode introduzir um alargamento na linha espectra.



No intuito de estudar um espectrometro com campo remoto, Cook (1978) e,

Cooper e Jackson (1980) independentemente descobriram uma maneira de produzir um

campo magnetico remoto das fontes magneticas baseado em campos opostos. Estes

ultimos autores desenvolveram dois modelos simples baseados no principio de que se

duas fontes iguais de campos magnetico arranjadas axialmente para que se oponham,

produzirao um campo radial onde havera uma regiao homogemea em tome do plano

perpendicular entre as fontes magneticas Br• Os componentes radiais deste campo

passam por um maximo e, pr6ximo deste maximo 0 campo sera homogemeo em um

determinado espa~o predeterminado pelo arranjo das fontes magneticas usado na

detec~ao de sinal RMN.

o primeiro modele te6rico[6]se baseia em campos de "loops" de correntes eletricas

opostas, isto e, par de aros de raio a dispostos coplanarmente como na Figura (9(a»

como fontes de campo magnetico, com correntes eletricas passando por eles em sentidos

contrarios com espayamento entre aros de 2h. a modele matematico para este sistema e

desenvolvido a seguir (eq. 19).



l~uI::-·"<Ch"'C'
r:?/ \~
.:.t, J
, .••. . .....,'~.....J; .....G/. ~-~ ~ .~, ~~...:zj=l· '~D~--."

Figura 9 - (a) Linha do campo magnetico produzido por loops de correntes opostos[6],(b)

r h+z r (2') a2 +r2 +(h+z)2 (2)l
I J l- K k + + )2 ( ) 2 E k + +
i [( )2 (h )2)2 (a-r + h+z J

H = ~jra+r + +z (eq.19)
R 2 [2 2 ()2 ]Jr -+- h-z (2) a +r + h-z (2)

• J - K k_ + ( 2 ( 2 E k_
r[(a+r)2 +(h-z)2)2 a-r) + h-z) )



1 1T

¢(r,z) = - fV(z + ir cosB)iB ,
:Tra

onde V(x) = ¢(0, x) e i = .J=l. Entao, 0 campo sera dado por:

o¢ (1 )11THr = - = - - V'icosfkiB =
&r :Tr 0

~ r{ (z + h + ir cosB) cosB + (z - h + i cosB) cosB 'rB
4:Tr Jo r "E- r ]1-.ta2 +(z+h+ircosBY J2 La2 +(z-h+icosB)2)



autores[6] que esta largura da regiao homogenea (~r) (Figura 12.a) e a posi9ao do pico do

Figura 11 - [61Variayao da razao HIHo para 0 modele de solenoide de raio a em
funyao da razao da posi9ao radial r, onde Ho = nl/2.

Figura 12 (a) - LbJVariay80da largura do
campo homogeneo no plano medio para
!'J.Hr/Hr = 100 ppm.

Figura 12 (b) - ltlJVariay80do pico Hr pela
separay80 das fontes do campo
magnetico ("Ioops"ousolen6ides)



CO~I~TO DOIMA(polegadas)

o.oaO 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

007 -
0

~
X

'<'0

~...
6-

0.06

20 30 40 50
COMPRIMENTO DO IM.A (em)



,
\ Regiao homogenea do campo radial (Hr), ', \

\

o-----
()
0120o 115
Q.. 110-
:2 •
<{ I.
() 9

8

7

0 6

LL 5 ••0::
4

W

~
0 3 A

0Q.. 2 I LIMITE DA
:2 BOBINA<{ I
()

8 10

REGIAO TOROIDAL DO
CAMPO HOMOGENEO (1 OOppm).~.

• • I I • • • •
I I CAMPO MAGNETICO RADIAL DC
I I versus

DIST.A.NCIADO EIXO CENTRAL
I I
I I
I I
I I
I I

I I CAMPO LINEAR RF versus
A I I DIST.A.NCIADO CENTRO DA
i ....I BOBINA DE RF DE 6 polegadas

••• •• ••\ lit t
12 14 16 18 20

DISTANCIA (em)



Na Figura 16 esta 0 diagrama do experimento de detec~ao remota usando

uma bobina de 7,5 em de raio e uma argola de pyrex com glycerol de 14cm de

raio.

Figura 16 - Amostra em argola de pyrex preenchido com glycerol foi montado no

plano medio entre as faces do imas com 14 em de raio.

A produ~ao de um pulso de RF de 900 na regiao homogenea e mostrada na Figura

(17a) onde a magnetiza~o (Mo) inicialmente esta alinhada ao longo da dire~o radial e e

rotacionada sempre que for aplicado um pulso de RF. A Figura (17b) mostra a precessao



da magnetizayao em tome do campo radial ap6s 0 pulso de 90°. A sonda acoplada

possibilita a detecyao do FID que decai com um tempo caracteristico T2*.
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Urn outro exemplo pode ser por um metodo de irnagens de RMN, na qual 0

paciente nao precisa entrar no "gap" d6'lrna, como mostra a Figura 22.
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CAPiTULO III

11/ - OBJET/VaS

o principal objetivo desse trabalho foi estudar a viabilidade de construet8o de urn

espectrometro de RMN de detecet80 remota.

Os objetivos especificos foram:

1 - Construir e testar imas de AlNiCo V e NdFeB na forma de ferradura;

2 - Construir e testar ima de NdFeB com campos opostos;

3 - Avaliar 0 espectrometro de detecet80 remota para aplicayOes em analise de

oleo e agua em tecidos vegetais.



Para a confecyao dos imas foram usadas as Iigas de AlNiCo V e NdFeB.

as cilindros de AlNiCo V foram fundidos na Empresa Eriez, Sao Paulo, S.P.1191.

As peyas foram magnetizadas ata a saturayao com pulso de corrente, aplicada com

bobina de cobre.

As pe<;as de NdFeB foram adquiridas da Gil equipamentos, Ribeirao Preto,

S.P.l201ja magnetizadas.

A fabricayao de imas permanentes vem se desenvolvendo para minimizar a sua

dimensao e ao mesmo tempo aumentar seu performance magnatico. a uso de imas de

Terras Raras e Cobalto, produzidas por meio de metalurgia em p6 (sinterizayao) como

os de SmCos (Samario-Cobalto), vem sendo produzidos desde 1970. A partir de 1983,

o NdFeB (Neodimio-Ferro-Boro) foi desenvolvido. Esses imas de Terras raras estao

sendo usados em substituiyao aos imas convencionais como 0 AlNiCo e Ferrite devido

ao valor muito superior de foryas coercivas. Estes materiais combinam alta

coercitividade (Hcj) com maior produto de energia (BHmax). Tais parametros indicam

alta performance de imas permanentes.

as pass os da fabricayao dos imas de Terras raras sac dados primeiramente

pela prepara~ao das ligas, fundindo os elementos ou extraidos dos 6xidos pelo

processo de co-reduyao e, a moido, pressionado com alinhamento magnatico, tratado

termicamente a mais de 1.000°C por mais de uma hora e, magnetizado.

Estudos presentes verificam que 0 material baseado em NdFeB a distintamente

superior aos materiais baseados em SmCo e AlNiCo, alam do mais, 0 custo de



FERRITE ALNICO SAMARia NdFeB

BHMax (Kg Oe) 4,4 10 27
I

36

Br (Kg) 4,3 12,8
I

10,5 12,5
I I
HC (KOe) 3,75 I 1,6 10 11,5

!
,

DENSIDADE 5g/cm3
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i -1
REV.COEF.TE I

0,189 I 0,02 0,04 I 0,126 II

1 I
I I,

I MP.de B (%fc)



cilindricos de AlNiCo V de 100mm de altura e 130mm de diametro sobre uma base de

placa de ayo com 268mm de largura, 338mm de comprimento e 15mm de espessura

para permitir um fluxo magnetico entre os dois imas. as imas foram colocados a uma

distancia de 58mm e discos metalicos semic6nicos (flanges), com base de 130mm,

tope de 60mm de diametro e 20mm de altura foram colocados no tope dos imas para

melhorar a homogeneidade do campo (Figura 24).

Neste modelo, usaram-se 2 imas cilfndricos de NdFeB de 100mm de diametro e

30mm de comprimento. as imas com p610s iguais foram colocados dentro de um

cilindro de alumlnio com diametro interne de 102mm e externo de 114mm e uma altura

de 178mm (Figura 25). Na maior parte da montagem utilizaram-se peyas de aluminio

ou latao para evitar a conduyao de fluxo magnetico ou interferemcia no campo

magnetico.



Na base do cilindro, colocou-se intemamente uma tampa de aluminio de

101mm de diametro e 10mm para fixar 0 ima inferior preso com parafusos. Na parte

superior, fixa-se intemamente uma tampa, tambem de aluminio, com um furo de %

polegadas e uma porca de % polegadas centrada e presa na tampa onde passa um

parafuso de latao fixo num disco de ac;o de mesmo diametro do ima que fixa 0 ima por

contato magnetico funcionando como um embolo. Ao girar 0 parafuso, pode-se alterar

a distancia entre os imas que tem 0 mesmo sinal, neste caso, N e N ou 5 e 5, para que

os campos se oponham. Na lateral do tubo, abri-se dois orificios de 60mm X 90mm e

outro de 64mm X 60mm a 45mm da base para colocar a sonda e fazer uma varredura

do campo magnetico no plano medio das faces polares.

Figura 25 - Modelo de produc;ao de campo radial com imas de NdFeB com

p610s iguais.



Neste modele visou-se melhorar a intensidade e a homogeneidade do campo

magnetico.

Similar ao modelo fixe da ferradura a montagem foi feita sobre uma base

articulada no tope das duas chapas de a90 com 196mm de comprimento para cada

chapa, 144mm de largura e 12mm de espessura com abertura de 90° a180°, unida por

um pine de 1/4 de polegadas, que comp6e a base. No centro de cada chapas foram

feitas fendas longitudinais para controlar 0 distanciamento das duas pe9as magneticas

de NdFeB, acondicionadas dentro de tampas de PVC de 100mm de diametro e 53mm

de altura. Usou-se chapa de a90 para permitir fluxo magnetico entre as duas pe9as

magneticas. Na lateral das duas chapas, colocou-se um semicirculo de aluminio de

155mm de diametro, com escala em graus e uma fenda para controle do angulo de

abertura (Figura 26).

Figura 26 - Foto do modele tipo ferradura de campo remoto com angula9ao

entre as faces dos imas.



Para a constru~o de um ima de campo radial com angulo variavel, montou-se

um dispositivo feito com uma base de aluminio de 150mm X 115mm X 9mm, onde

foram colocados do is suportes perpendiculares de 225mm X 51mm X 13mm a uma
distancia de 120mm entre eles, fixos com parafusos de latao. Tambem abriu-se uma

fenda longitudinalmente de 115mm por onde desliza vertical e coplanarmente a base,

uma placa de aluminio de 119mm X 116mm. Os imas foram protegidos com pe98 de

PVC 100 de 105mm de diametro. Tambem colocou-se 2 parafusos perpendiculares ao

eixo para controlar 0 angulo do ima (figura 27). Na base, tambem colocou-se um ima

com prote~o de PVC, sem a flange, fixe a um eixo metalico de % de polegadas presQ

em uma das escalas entre os suportes laterais e atraves de 2 parafusos na base de

aluminio, como feito na placa anterior, controlou-se 0 angulo de abertura entre ambos.

No tope e sobre a fenda das pe98s laterais, colocou-se outros parafusos que regulam a

distancia entre os centros dos imas.

Figura 27 - Foto da montagem do modele de campo radial com angula9ao e

separa~o entre as faces dos imas de NdFeB variaveis.
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Na figura abaixo (29), tem-se a parte eletronica do espectrometro de campo

remoto.

Figura 29 - Foto do modulo com equipamentos eletronicos utilizados na

obtenyao de sinal RMN.

Devido a baixa homogeneidade de campo, os sinais de RMN analisados foram

os ecos. Para isso usou-se experimento de eco de spin com pulso n e n/2 de 10 e 5

segundos e tempo de separayao de 3,2 milisegundos.
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Cc = [(QwL - Ro}RoW2J112
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o probe foi construido em caixa de aluminio.A bobina foi construida com fio de

cobre esmaltado na forma de bobina de superficie e solenoide para experimentos com

imas na forma de ferradura. Essas bobinas foram colocadas na posiyao central e no

plano acima da superficie do ima para que 0 campo RF na posiyao das amostras fosse

perpendicular ao campo estatico. A bobina e solenoide e de Helmholtz para os

experimentos com imas de campos opostos, foram colocados no plano medio do "gap"

entre imas e fora do cilindro de aluminio onde 0 campo magnetico radial e homogemeo.

A sintonia foi ajustada com gerador de varredura Wavetec e 0 ajuste fino com

sintetizador ou medindo diretamente 0 sinal refletido na saida do amplificador de

pot€mcia.



CAPiTULO V

V - RESULTADOS E DISCUSSCES

Neste trabalho avaliou-se 0 uso de imas permanentes na forma de ferradura e

campos opostos para a produl):ao de um campo radial e remoto com intensidade de

campo e homogeneidade suficiente para detec~o de sinal RMN. Outro objetivo do

trabalho foi que 0 ima fosse de baixo peso «50Kg) para que pudesse ser usado tanto em

laboratorios como nos campos.

o ima na forma de ferradura tem side discutida na literatura[12] mas nao se

encontrou aplicayoes praticas com detecyao do sinal de RMN. 0 [ma de campos opostos

foi mais estudado[1,6,10,13],com exemplo de aplical):oes em RMN. 0 problema para

aplical):oes em campo e que 0 eletroima usado pesa centenas de quilos, nao podendo ser

facilmente transportado.

o primeiro ima testado foi de AlNiCo V na forma de ferradura.

Apos a sua montagem, fez-se uma varredura do campo magnetico com 0

gaussimetro, com uma ponta de prova aproximadamente de 15cm com um "Half' axial e

transversal, em varios pianos paralelos sobre os [mas. 0 campo foi analisado a 0,3, 1, 2,

3 e 4 em acima da superficie das flanges (z). 0 sistema de coordenadas esta mostrado na

Figura 32. Em cada plano 0 campo foi varrido de 0,5 em 0,5 em ate uma distancia de ±13

cm do centro geometrico da montagem na direl):ao longitudinal (x) e ±5 cm na transversal

(y). Na Figura 33 estao os graficos (3D) da variac;ao do campo magnetico para os pianos
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Modelo de ferradura angulada a 1600entre as faces
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Figura 38 - Variayao da intensidade do campo magnetico na posiyao longitudinal

para diferentes pianos, para 0 modelo na forma de ferradura (NdFeB) com 1600
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Com 0 acrescimo do flange houve uma reducyao de intensidade de campo, mas 0

campo foi deslocado um pouco mais para fora, como previsto por Cooper & Jackson

(1980). As Iinhas pontilhadas no eixo x da Figura 45 mostram a varia/yao da intensidade

do campo magnetico num inteNalo de 1,Ocm da posicyao radial (M). Essas linhas indicam

que a homogeneidade do campo ( ~B ) varia de 200Gauss para h = 1 para 50Gauss para

h = 4.

Com esse modelo, testou-se a viabilidade desta montagem, medindo sinais RMN

para uma pequena planta (Figura 46) com h = 2,Ocm. 0 sinal de RMN e devido a agua

presente na planta.

Figura 46 - Foto do modele de campo radial para obter 0 sinal RMN de

uma planta de jardim.

Na Figura 47 esta 0 sinal obtido com 128 promedia/yoes, utilizando-se como

"probe" uma bobina solenoide de RF com mesmas dimensoes anterior, colocado na

regiao extema da montagem na posi/yao vertical ao longo do tubo de aluminio (parte

extema). A razao sinallruido e de 6/1.
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a ima na forma de ferradura com AlNiCo V apresentou uma intensidade de

campo com urn decaimento quase linear com urn aumento na altura do plano, cerca de

100G por centimetro de elevayao, uma variayao que impossibilitou a observayao do

sinal de RMN.

o sinal de RMN tambem nao foi observado com ima de NdFeB na configurayao

de ferradura pelo mesmo motivo, mas com uma variayao em tome de 250G por

centimetro de elevayao.

Para 0 modelo radial, observou-se 0 sinal de RMN para todos os model os fixos,

melhorado a cada etapa, com 0 acrescimo de flanges e expansores de aye.

Sendo assim, 0 aparelho de RMN de campo remoto, neste caso com campo

radial com flanges e expansores e viavel atingindo os objetivos propostos. Com esse

aparelho foi possivel a determinayao remota do oleo em sementes, da umidade em

plantas e ate acompanhar a cinetica da absoryao de agua por sementes.

As perspectivas do uso desse aparelho poderao ser substancialmente ampliada

com 0 desenvolvimento de uma eletronica dedicada que podera permitir 0 seu uso em

campo e ser usado para monitorar "in loco" por exemplo as variayoes de umidade em

plantas sujeitas as condiyoes ambientais adversos com 0 stress hidrico.
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