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RESUMO

Este trabalho descreve técnicas de espectroscopia
de alta resolução em sólidos por Ressonância Magnética
Nuclear (RMN), o projeto de construção de um
espectrômetio para este fim e sua avaliação experimental
com a utilização deste equipamento na caracterização de
amostras sólidas.

O espectrômeüo de alta resolução em sólidos por
RMN desenvolvido, permite a utilização de técnicas de
dupla ressonância, múltiplos pulsos e mtação da amostra
em tomo do ângulo mágico e pode também ser utilizado
para líquidos

A máxima freqüência de rotação para MAS é da
ordem úe 5KHz e as seqüências de dupla ressonância
podem ser utilizadas para quaisquer pares de núcleos
atômicos. Os experimentos podem ser realizados com
variação de temperatura de -120°C a +161TC e o
equipamento é totalmente controlado por um
microcomputador Macintosh Hei

- vi -



ABSTRACT

This vork desciibes the nuclear magnetic resonance
(NMR) techniques for High Resolution Specuoscopy in
Solids. Also, the construction project of a partially
"home made" spectrometer and its applications in lhe
characterization of solid samples are shovn in detail

Our high resolution spectrometer is implemented
vith the double resonance multiple pulses sequences and
magic angle spinning (MAS) and can be used vith solid
and liquid samples.

The maximum spinning frequency for the MAS
experiment is in excess of 5KHz, the double resonance
sequences can be performed vith any type of nucleus, in
the variable temperature operating range vith nitrogen
gas: -120°C to +160°C, and is fully controlled by a
Macintosh Ilci microcomputer.

- v i i -



1: Introdução
i

CAPITULO liINTRODUCÂQ

A técnica de Ressonância Magnética Nuclear (RMN) divide, com outros ramos
, da especuoscopia, o perpétuo desejo de aumentar a resolução de seus espectros
I Espectros com alta resolução usualmente implicam em maiores informações sobre
| a amostra sob investigação. Una parte do MhocüT alargamento de unha é sempre

devido ao equipamento utilizado, enquanto outra parte piovétn das propriedades
| físicas das amostras que temos em mflos (interações amsotrópicas} Nos anos
;: pioneiros de RMN de alta resolução em líquidos a inomogeneidade de campo

magnético foi um severo problema. Atualmente, para RMN em líquidos, este
problema pode ser considerado como resolvido para a maioria dos propósitos
práticos. No entanto, a limitação instrumental da resolução de um especüo ainda é
uma das mais importantes especificações de um espectrômeuo de alta resolução
em líquidos por RMNl*7!

A espectroscopia por RMN permite medidas de pequenas diferenças de energia
(deslocamentos químicos e acopbmentos J isotrópicos) as quais refletem pequenas
diferenças na estrutura molecular. Em espectroscopia de alta resolução por RMN,
separação de linhas menores que 0.1 Hz podem ser medidas e isto corresponde à
uma resolução espectral da ordem de 0.001 ppm. Até recentemente, estas medidas
estavam restritas a amostras líquidas e as substancias sólidas deviam ser
investigadas em solventes apropriados^011

Existem três razões práticas principais que impedem a obtenção de espectros de
alta resolução em sólidos por técnicas de transformada de Fourier. A primeira
razão é que, normalmente, as linhas de RMN são extremamente alargadas pelas
interações dipohres magnéticas (homo e heteronucleaies) e quadrupolaies levando
as larguras de linha na faixa de dezenas de KHz até alguns MHz.

A segunda razão é o deslocamento químico antsotiópico, o qual leva a um
complexo alargamento de linha (~ KHz) mesmo quando os alargamentos dipolar
ou quadiupolar esfio ausentes ou eliminados. Estas três interações anisotrópicas
estão também presentes nos líquidos mas, felizmente, são eliminadas pelo rápido
movimento isotrópíco biovntan>> das moléculas.

A técnica de se eliminar estes problemas por meio da solizbilização dos sólidos
prove uma séria limitação para um grande número de problemas físicos e
químicos. Existem importantes substancias que são pouco solúveis ou mesmo
insolúveis. Geralmente, amostras que existem somente na fase sólida, são
dramaticamente modificadas em sua estrutura molecular durante complicados
processos de dissolução. Mesmo que seja rácil dissolver a amostra, existe a
possibilidade de que as interações soluto-sorvente venham a alterar a estrutura
molecular modificando o espectro de RMN. Um outro fator é que físicos e
químicos estão freqüentemente interessados nas propriedades típicas dos sólidos
como por exemplo estrutura e mobilidade em polímeros e cristais. Portanto, o
desenvolvimento de métodos para eliminar os problemas que limitam a observação
de espectros de alta resolução em sólidos por RMN é de vital importância

Assim, mesmo nos dias atuais, a contribuição instrumental para o alargamento
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de linha de um espectro de sólido é usualmente muito pequena quando comparada
com os alargamentos de linha devidos a fenômenos puramente físicos

Finalmente, em sólidos, os núcleos atômicos apresentam tempos de relaxação
spin-rede muito longos, particularmente aqueles ditos raros (I3C, ^ i . \ onde o
fator giromagnético, y, é pequeno e a abundância natural muito baixa Deste
mortA, os experimentos exigem longos tempos de repetição, dp modo a não saturar
os núcleos, resultando em baixa sensibilidade já que o processo de promediaçâo
dos dados se estende demasiadamente

Nos últimos anos muitos esforços foram feitos para superar estes obstáculos O
intuito deste longo trabalho foi de elaborar métodos que peimitissein uma
"manipulação experimentar dos problemas já citados de modo a resolver os
espectros de sólidos. A combinação de diferentes métodos produziu um grande
impacto nesta área Hoje, especialmente para os chamados núcleos raros, se pode
obter espectros de alta resolução comparáveis aos espectros de líquidos Esta nova
possibilidade estendeu extraordinariamente as aplicações de um espectrômetro de
RMN permitindo que cientistas de várias áreas de pesquisa utilizem esta técnica
em pesquisado estado sólido

Foi com este propósito, de se desenvolver as técnicas de espectroscopia de alta
resolução em sólidos, que construímos um espectrômetio em nosso laboratório
Assim, esta tese contém, inicialmente, uma visão geral das principais interações de
spin nuclear que contribuem para os espectros de RMN «\ posteriormente, são
descritas as técnicas experimentais empregadas e apresentados os detalhes de
construção do espectrômetro

Em síntese, a contribuição desta tese pode ser destacada em três aspectos O
primeiro consiste em se tratar de uma nova áiea de pesquisa ern física do estado
sólido e que está sendo muito utilizada atualmente O segundo está relacionado
com a compreensão da técnica de espectroscopia de alta resolução em sólidos,
onde a teoria envolvida não é trivial, e conseguimos fazer uma compilação sobre o
tratamento físico e matemático dos métodos a serem utilizados, os quais, em geral
não são encontrados em conjunto nos textos disponíveis sobre o assunto
Finalmente, o terceiro aspecto envolve a construção do pspectrômetro, cuia
configuração é muito versátil e permite a utilização de todas as técnicas a serem
propostas nesta tese De foi construído com uma mescla de equipamentos feitos
em nosso laboratório e comprados no exterior, feitor que nos possibilitou a ter um
equipamento muito versátil a um preço muito mais baixo do que os similares que
já existem comercialmente no exterior

Para facilitar o entendimento destas técnicas experimentais descreveremos a
seguir, de uma forma simples, os problemas que surgem para a obtenção de
espectros de alta resolução em sólidos e os princípios de suas soluções

- 2 -
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1.1. Problemas em RMN do Estado Sólido

1.1.1. Interações Ânisotrópicas

1.1.1 1. Interação Dipolar

A freqüência de ressonância de um núcleo depende do campo magnético local
total efetivo no sítio nuclear, Fig !. Se além do campo magnético externo
aplicado, H o , o núcleo 1 experimentar um campo magnético local ao longo da

diraeção z, hj^., produzido pelo momento magnético nuclear, |i, do núcleo 2

situado à uma distância r12 , a freqüência de ressonância será dependente da

magnitude de hj^.. Este, por sua vez, depende de r12, do ângulo B12 entre o vetor

intemucleare o campo externo e do momento magnético \i

(Ei D

1

hloc~

- ri2 yvv
^-—J^

^ - ( 3 o o s 2 e 1 ?

12

Fig. 1: Campo magnético local no núcleo 1 (carbono)

produzido peto núcleo 2 (hidrogênio)'1011.

Como uma amostra sólida pode possuir muitos pares (i,j) de núcleos com 8^ e

r1( distintos, os campos locais vistos por cada um destes núcleos seião diferentes

Deste modo, teremos várias freqüências de ressonância e uma larga linha espectral

- 3 -
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1.1.1.2. AnÉsotropia d^IXslocamflnto Químico

O deslocamento químico é causado pela interação de um núcleo com os
elétrons e dos elétrons com o campo magnético externo aplicado. O campo externo
aplicado induz, via polarização eletrônica e circulação, um campo magnético local
secundário que pode se opor ou se somar a Ho e então "blindar iragneticamente" o
núcleo, deslocando sua freqüência de ressonância. Devido à natureza
espacialmente anisotiópica da distribuição dos elétrons em moléculas,
especialmente em ligações múltiplas, é aparente que esta blindagem deva ser
também anisotrópica. Em uma amostra em pó, cada grupo molecular está
orientado em qualquer possível direção com relação ao campo externo. Como
resultado, uma larga linha de ressonância será observada.

1.1.1.3. interação Qoadrupolar

As interações quadiupolares estão presentes somente quando núcleos com spin
\>\!2 esfío envolvidos. Tais núcleos possuem distribuição assimétrica de cargas
elétricas e interagem com os gradientes de campo eléthco presentes na amostra
resultando também no alargamento da linha de ressonância.

Aqui podemos sumanzar um ralo comum presente nestas três interações

anisotrópicas. Todas elas dependem do rator (l-3cos B), onde, para cada uma delas
temos os seguintes significados para 6:

-Interação Dipolar: ângulo entre o vetor intemuclear, r | 2 , e H o

-Amsotropia de Deslocamento Químico: ângulo entre o eixo z do
sistema de eixos principais do tensor que representa esta interação e Ho;

-interação Quadrupolar ângulo entre o eixo z do sistema de eixos
principais do tensor que representa esta interação e Ho

1.1.1.4. Longo tempo deretaxaçaospin-redee baia íntensilade de sinal

Após uma pertubaçãb (pulso n/2, por exemplo) a magnetização nuclear retoma
"exponencialmente" ao equilíbrio, ao longo de H o , com um tempo característico

denominado tempo de rebxaçãb spin-rede, Tj. Para medirmos o sinal de RMN

com a máxima magnetização nuclear em experimentos repetitivos é necessário
esperar aproximadamente 5Tj entre cada aquisição. O extraordinário sucesso da
técnica de RMN por Transformada de Fourier (RMN pulsada) se deve à obtenção
de sinais de RMN com alta relação sinal/ruído (S/R) Isto se deve ao fato de que,
nesta técnica, o sinal de RMN é freqüentemente produzido, medido e piomediado,
resultando em uma grande melhora na S/R. Logo, qianto menor for Tt maior sera

o ganho na S/R para um dado tempo fixo de medida.
,
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Nos líquidos, o movimento molecular produz um intenso ruído magnético que
contribui para a relaxaçâb spin-rede, diminuindo T, Em experimentos com 13C
em líquidos os tempos de repetição das medidas estão na faixa de segundos
Infelizmente, longos T t ' s são mais comuns em sólidos devido à baixa mobilidade
molecular, requeiendo tempos de repetição longos e um menor número de dados
acumulados ocorrerá Consequentemente, um experimento de lotina de 13C em
sólidos não pode ser realizado por técnicas simples rfo RMN pulsada

Exemplo.

i3C em líquidos:
T | - ls => tempo de repetição ~ 5s
Número de dados acumulados em 1 hora 720
Melhora na S/R - 27

13C em sólidos:
Tt~ 10s »> tempo de repetição ~ 50S
Número de dados acumulados em 1 hora 72
Melhora na S/R = 8 5

1.2. Solução dos Problemas de Espectroocopia de Alta Resolução em Sólidos

Os três obstáculos para a obtenção de espectros de alta resolução em sólidos,
descritos acima, são de origens diversas Deste modo, diferentes métodos devem
ser utilizados para superar cada um deles Realmente, somente depois do
desenvolvimento de técnicas sofisticadas combinadas simultaneamente em apenas
um experimento, é que se tomou possível a obtenção de espectros de alta resolução
em sólidos por RMN.

Tais técnicas são denominadas:

- Desacoplamenk) (DECf),
- Rotação da Amostra em tomo do Ângulo Mágico (MAS *);-•i

- Polarização Cruzada (CP 3)

as quais discutiremos a seguir de uma forma simplificada

121 Draacoplamento(DEC)

Para o estudo de núcleos raios, a eliminação do alargamento de linha dipolar

1. DEC provém 4o termo em inglês: Decoupling.
2. MAS provém do termo em inglês- Magic Angle Spinning
3 CP provém <ío termo em inglês: Cross Polarization

_ _
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heteronuclearé relativamente simples e foi proposto por SARI.ES e C o i r s l52 ' em
1958. O campo local que surge sobre os núcleos raros é devido à presença de
núcleos abundantes como, por exemplo, protons em sólidos orgânicos. Desde que
exista uma interação dipolar heteronuclear é possível desacoplar os núcleos raros,
que estão sendo observados, dos abundantes. O desacopbmento é feito via a
redução do momento magnético efetivo do núcleo abundante, pelaapKcação de um
campo de radiofreqüência (RF), H2, que mantém o momento de dipolo magnético,
|i, do mesmo, em alta lotação, Fig. 2. Assim, o valor médio de p. torna-se nulo,

O efeito do desacoplamento sobre a largura de linha espectral do 13C do
adamantano, devido à eliminação da interação dipolar com o !H, está mostrado na
Fig 7, pág 12

Fig. 2: Efeito do desacoplamento. Devido à rápida rotação do

momento magnético, \i, do !H o campo local, h ^ , é

reduzido a zero, em média, pára o 1 3c'1 0 1 ' .

1.22. Rotação da Amostra em torno do Ângulo Mágico (MAS)

Em 1959, ANDREW e LOWE' 4 ' 3 4 ! propuseram, independentemente, um método
tal que a interação dipolar (hetero ou homonuctear) poderia ser, a princípio,
eliminada pela rotação da amostra em torno do Ângulo Mágico'1 ̂ - ^ l Em 1962,
ANDREW e EADES*5' mostraram que também era possível eliminar outras
interações anisotiópicas com M AS.

Como isto podeiia ocorrer?
A Eq 1 mostra-nos que o campo local é diretamente proporcional ao termo

- 6 -
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(t-3cos Bj, O qual descreve a anisotropia da interação dipolar Se este termo fosse
nulo, os campos locais se anulariam. Igualando-o a zero encontramos que, para
anular este termo devemos ter

2)

onde tal ângulo é conhecido como ângulo mágico,
Sabemos que, na prática, todos os ângulos 612 variando de 0o a 180° podem

ocorrer e, consequentemente, largas linhas de ressonância surgem. Devemos então,
de algum modo, levar todos estes ângulos em média paia a condição de ângulo
mágico. Paia isto devemos girar a amostra em tomo de um eixo que está inclinado
de um ângulo 6m com relação ao campo magnético externo H o , Fig 3

Fig. 3: Rotaç&o da amostra na presença de um campo magnético

externo, Hft, sob a condição de íngulo mágico'!01V

O efeito da rotação da amostra em ângulo mágico pode ser visto na Fig. 4 ,
onde os diferentes vetores intemucleares com distintos 8--são girados sobre cones

diversos, mas devido à alta rotação suas direções permanecem em média ao longo
do eixo de rotação, o qual é comum a todos. Desta forma obtemos <0i:>=6m e a

interação dipolar se anula

- 7 -
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Fig 4: rotação em torno do ângulo mágico
o valor médio de todos os ângulos toma-se 54°44'

<812>=<e34>*54*44'sendoqw8,*^ | i 0 1 1

~̂  O mesmo raciocínio pode ser desenvolvido para as interações deslocamento
químico amsotiópico equadiupolar.

A freqüência de rotação deve ser no mínimo comparável às larguras de linha
obtidas da amostra sem girar.

Como o hfcc produzido pela interação dipohré diretamente proporcional a \i, e
este por sua vez é proporcional ao fator ginomagnético y, os núcleos que
apresentarem altos valores de y (!H,19F) implicarão em altas freqüências de
rotação

Quando o núcleo sob medida é um núcleo raro, a largura de linha é
predominantemente devida à interação dipolar deste com algum núcleo abundante.
Neste caso, podemos utilizar o desacoplamento para estreitar a linha e utilizar,
simultaneamente, a rotação em ângulo mágico com uma freqüência bem mais
baixa Desde que o deslocamento químico é dependente da intensidade do campo
externo HQ, as freqüências de rotação serão proporcionais ao mesmo.

No caso da interação quadrupolar, os alargamentos de linha são muito intensos
tornando quase que impossível girara amostra em freqüências 6o altas

Nos casos em que se necessita girar a amostra com freqüências da ordem da
realidade instrumental (~5KHz), a resolução final do espectro, que é comparável h
dos líquidos, depende somente âr quanto é preciso o ajuste do ângulo mágico.

O efeito da rotação da amostra em torno do ângulo mágico sobre a largura de
linha espectral do 13C do adaimntano, devido à eliminação da interação dipolar
com o ' H e deslocamento químico anisotiópico, está mostrado na Fig 7, pág. 12.

_ _
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12 3 Polarização C ruzada (CP)

Para superar os pronlemas relativos à baixa sensitividade dos núcleos raros e
seus longos tempos de relaxação spin-rede foi proposto, por PlNFS, GIBBY e
WAUGH' 4 7 ' em 1973, o método de dupla ressonância denominado Polanzação
Cruzada A idéia básica deste método é usar a relativamente intensa polarização de
spins abundantes para aumentar, por transferência de polarização, a pequena
polarização dos núcleos raros Desta técnica resultam um sinal de maior
intensidade para os núcleos raros e uma grande redução em seus tempos de
relaxação spm-rede

O experimento de polarização cruzada é meií.vr entendido considerando-se o
conceito de temperatura de spin para um sistema de dois níveis (spin 1=1/2) A
razão das populações dos níveis de energia superior e inferior é dado por

lON+=e*p(-YH,/KTg) (Eq 3)

onde T s é conhecida como temperatura de spin de um dado núcleo A partir da

Eq 3 observamos que uma menor temperatura de spin implica em uma maior
polarização dos momentos magnéticos (maior diferença de população entre os
níveis) e vice versa'83'

Consideremos um sistema composto de núcleos raros 13C e abundantes lH ,
ambos com spin 1/2 , fatores giromagnéticos y c e y n respectivamente e acoplados

entre si via interação dipolar Para aumentarmos a jiolarizaçâb dos núcleos de 13C
devemos de alguma forma abaixara temperatura de spin deste sistema

O resfriamento de um sistema de spins requpr transferência de energia do
mesmo para o meio envolvente denominado rede Este processo caracteriza o
fenômeno de relaxaçâb spin-rede Como indicado pelo comprimento das flechas
na Fig 5, o tempo de relaxação para o sistema de I3C, T J C , é muito maior que o

do sistema de ! H,T 1 H Porém, este resfriamento envolve a temperatura da amostra
ou rede

Um outrx) modo de se resfhar o sistema de spins raros consiste em colocar o
sistema de 13C, em geral com alta temperatura de spin T g c , em contato com o
sistema de *H, previamente colocado em um estado de baixa temperatura de spin,
TS H O sistema de *H representa um grande reservatório de "polarização" como
indicado pek> grande quadrado na Fig 5 Deste contato resulta um grande
decréscimo na T s c e, consequentemente, um ligeiro acréscimc na TS H devido à
grande capacidade térmica do sistema de *H. Com o decréscimo em T g c ocorre

um considerável ganho de polarização no sistema de 13C e uma desprezível peida
de polarização no sistema de 'H

_ _
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spins C

Tsc

i

Tic

I rede

spins H

IT,H

1
Fig. 5: Experimento de ftolarizaçfto Cncada ' l 0 1 '

Este processo de transferência de polarização é denominado Polarização
Cruzada e é caractenzado pelo tempo de Relaxação Cruzada TCH t o qual
normalmente é bem curto quando comparado com os tempos de relaxação T1C e

TIH

Desta troca de energia podemos chegar à seguinte conclusão: o sistema de 13C
fornece energia ao sistema de *H e este relaxa com um tempo de relaxação
T1H<<T1C Este é um novo processo de relaxação para os núcleos raros, ele atua
"curto-circ lutando" a relaxacâb spin-iede noimal . Agora, em um experimento de
NMR pulsado para 13C o tempo de ielaxaçab do sistema 1H, T I H t é que
determinará a taxa de repetição do experimento, permitindo um número muito
maior de dados acumulados em um dado intervalo de tempo fixo. Além disso, a
transferência de polarização induz um aumento na intensidade do sinal de RMN do
13C de um fator

Como este contato téimico é estabelecido na prática?
£ conhecido que tal contato é possível no chamado "sistema girante de

coordenadas" se a condição de Hartmann-Hahn

YcH ic (Eq4)

é satisfeita, quando os campos de RF para !H e l3C, H I H e H , c respectivamente,

são aplicados sip
O sistema girante de cooidenadas é um sistema que gira com a freqüência de

ressonância em tomo de HQ. Em tal sistema, a freqüência de precessão de Lannor é
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eliminada, o que significa o desaparecimento de H o O único campo magnético que

age sobre os spins é o campo de RF o quat é estático, neste referencial, e tem o
mjsnx» papel de H o no sistema de referência do laboratório Neste caso pode-se
observar que a condição de Hartimnn-Hahn significa que ambos os núcleos terão a
mesma ftoquància de Larmor, em seus respectivos sistemas girantes de
cooirienadas, CDjH =calc Portanto, torna-se possível a troca de eneigia entre os

núcleos de fH e 13C, já que ambos se comportam como núcleos idênticos nesta
situação, Fig 6

A) CÜ
H

spins abundantes

E

ClV

spins raios

B)

spins abundantes spins raros

Fig. 6: Níveis de eneigta:
A) Referencial de Laboratório
B) Referencial Oíran* |101'

O ganho de sensitividade obtido por este método está demonstrado na Fig. 7
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«000 Mr

? H t

Fig. 7: Efeito de dtfeientescondíçõesexperiinentBis
sobre o espectro de caitono-13 do adaimntano4:

A) Sem DEC e sem MA3; B) Com DEC e sem MAS;
C) Sem DEC e com MAS, D) Com DEC e MAS;

E) Com DEC, MAS e CP1101'

1 3 O CTpenmento

A combinação das técnicas CP, DEC e MAS em apenas um experimento foi
proposta por SCHAEFER e STEJSKAIJ53! em 1976 e marcou o início da
espectroscopia de alta resolução em sólidos

A Fig. 8 mostra os detalhes experimentais que permitem a aplicação simultânea
das 3 técnicas acima apresentadas. Existem 4 passos a serem considerados:

I. Inicialmente a magnetizaçâb nuclear de H , MH, é produzida ao longo do

campo magnético externo H o

II A intensa magneuzaçâo M H é levada à direção y do sistema girante de
coordenadas pela acàb de um pulso de RF de 90°. Neste exato momento, um
segundo campo de RF, H , H , é aplicado ao longo de MH mantendo-a fixa ao longo
da direção y Por esta razão este processo é denominado "spin-locking". Deste

A. A? medidas apresentadas em cada espectro representam sues respectivas larguras
de linha

_ , 2 _



Capitulo 1: Introdução

modo conseguimos preparar um estado de baixa temperatura de spin para os *H,
desde que agora temos uma intensa magnetizaçãb MH, que foi produzida por um

campo HQ intenso (--lO^Gaucs), alinhada com um campo H | H muito peqwno

(~ lOGauss). Isto significa que temos uma baixíssima temperatura de spin T g H , ou
seja, alta polarização de !H no sistema girante de coordenadas. No inicio do
processo de "spin-locking** não existe magnetizaçàb nuclear de !3C, M c , no plano

xy do sistema girante de coordenadas, o que corresponde a um alto valor de Tgç
III. Em um terceiro passo, o contato térmico entre os dois sistemas de núcleos é

estabelecido. Durante o processo de "spin-locking", é ligado também o campo de
RF H , c satisfazendo a condição de Hartmann Hahn em conjunto com o campo
H | H Desta fonm ocorre a transferencia de polarização e, a magnetizaçãb M c

aumenta rapidamente enquanto que ocorre um pequeno decréscimo na MR . Este
período, onde ocorre o contato térmico, é denominado tempo de contato.

IV. O último passo do experimento de Polarização Cruzada é então a
observação do sinal de 13C intensificado pela transferência de Polarização Nesta
situação, o campo de RF H i C é desligado e, durante a observação do sinal, o
campo de RF H I H é mantido ligado para fazer agora a função de desacoplamento,
reduzindo o alargamento de linha discutido anteriormente

A rotação da amostra em ângulo mágico é mantida durante todo o experimento
e, com um efeito combinado de todas as técnicas propostas, podemos obter um
espectro de alta resolução em sólidos

RF^H)

-•V*-1 -fr
acq

tempo de contato
= tempo de aquisição

Tr- termo de repetição

SL: spin-locking
HH: Hartmann-Hahn

Fig. 8: Diagrams de tempo pura inn expeiíiiKiitu de espectroscopta
de alto resotaçio em sólidos por RM N
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O expenmento de alta resolução em sólidos poderá também ser efetuado
utilizando uma combinação particular de cada um das técnicas descritas
anteriormente e que agora denominamos e descrevemos:

- SIMPLES: somente excitação convencional do núcleo via pulsos de 90°,

- MAS: excitação convencional do núcleo via pulsos de 90° e
utilização da rotação da amostra em tomo do ângulo mágico,

- DEC: e«citação convencional do núcleo via pulsos de 90° e utilização do
desacoplamento dipolar,

- DECMAS: excitaçao convencional do núcteo via pulsos de 90° e
utilização do desacoplamento em conjunto com a rotação da
amostra em torno do ângulo mágico;

- CPDECMAS: excitaçâo do núcleo via transferência de polarização e
utilização do desacoplamento em conjunto com a rotação da
amostra em torno do ângulo mágico.

Com o intuito de fazer uma conexão entie os princípios básicos de RMN e a
execução prática destes expehmentos no laboratório, esta tese foi escnta da
seguinte forma.

No capítulo 2, abordamos, de forma sucinta, as interações que ocorrem em um
sólido escrevendo a hamiltonianade spin nuclear de uma forma generalizada.

No capitulo 3, reescrevemos a hamiltoniana de spin nuclear generalizada
utilizando o formalismo de tensores esféricos, o qual é mais adequado para se
analisar as técnicas propostas.

No capitulo 4, fizemos uma análise geral sobre como cada interação de spin
nuclear se manifesta no espectro de RMN, discutindo, em particular, os espectros
produzidos pelas interações dipolar e deslocamento químico anisotrópico

No capitulo 5, apresentamos a técnica de rotação da amos tia em tomo do
ângulo mágico, utilizando o formalismo descrito nos capítulos 2 e 3

No capitulo 6, descrevemos a técnica de polarização cruzada com base em
argumentos de natureza termodinâmica, utilizando o conceito de temperatura de
spin Além disso, discutimos a técnica de desacoplamento utilizando o formalism©
convencional de mecânica quântica.

Ainda nos capítulos 5 e 6, fizemos uma discussão detalhada de como ajustar os
parâmetros do espectrômetro relacionados com cada uma das técnicas
apresentadas, tais como: freqüência de rotação da amostra, temporização do
expenmento de polarização cruzada, intensidade e freqüência do campo de RF
utilizado para desacoplamento, etc.

No capitulo 7, detalhamos todos os passos de construção e instalação do
espectrômetro desenvolvido em nosso laboratório, dando ênfase à construção do

_ _ -
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cabeçote ("probe**) de dupla ressonância e rotação da amostra em tomo do ângulo
mágico

No capítulo 8, apresentamos resultados obtidos com o espectrômeüo
construído, ilustrando como se deve ajustar o mesmo para a obtenção de espectros
de alta resolução em sólidos. Para complementar este capitulo, introduzimos
alguns resultados experimentais obtidos com o polímero poly-para-phenylene
(PPP) dopado com ferro, o qual apresenta condutividade eletrônica.

Finalmente, fizemos as conclusões deste trabalho e abordamos o potencial e as
perspectivas de utilização deste equipamento

- 1 5 -
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CAPITULO

A hamütomana de spin nuclear, para suhstàncias diairagnéücas nao
condutoras, consiste de termos que descrevem fisicamente diferentes interações do
spin nuclear. Alguns destes termos estão relacionados com as condições-
experimentais e outros às propriedades físicas da amostra. Alguns termos causam»
deslocamento enquanto outros causam alargamento das linhas de RMN O
comportamento destes termos sob movimento, definem basicamente todas as
considerações sobre a obtenção de alta resolução nos espectros de amostras
líquidas ou sólidas. A hamiltoniana de spin nuclear pode ser expressa na
foima*871:

termo5 acoplament^ do spin nuclear com

campo magnético estático externo

campo magnético de RF externo

gradientes de campo eléthco

outro, através de seus momentos dipolares magnéticos
outro, indiretamente, através dos spins eletrônicos

campos magnéticos originados pelo movimento orbital dos

elétrons sob a ação do campo magnético externo

Discutiremos agora cada um destes termos isoladamente

2.1. HanuHootam /jwiwor na

O campo magnético estático Ho é usualmente direcionado ao longo do eixo z

do sistema de referência do laboratório (0,0,H z) . Assumiremos que ele é constante

ao longo de todo o espaço Esta escolha de Hn nos leva a:

tiJI (B, 5)

onde | i e i^ são, respectivamente, o momento magnético e o fator

giroiragnético do i-ésimo núcleo, a soma sobre i cobn» todos os núcleos da amostra

V 0 símbolo h foi trocado para h somente pelo fato 4» nfo existir este caracter no
editor utilizado.
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22. Hamütonianade RF:
MM

O campo de RF ó aplicado perpendicularmente ao campo HQ. Escolhendo-o

paralelo ao eixo x:

H r f-(Hj(t)cos[cot+ + (t)],0,0) (Eq 6 )

Esta form, de H . implica em uma irradiação de RF que pode ser modulada em

amplitude e fase. Consequentemente teremos:

h/fjf - -hH j(t)cos{CDt + <f>(t)]. ! • ) ' . L ! (Eq 7)

Em experimentos de múltipla ressonância, H r f consistirá de uma soma de

campos de RF que podem diferir em amplitude, fase e freqüência

2.3. HsmiUf^iiMia d© DsslocsmBiAo Quíimco! h

Esta hamiltoniana pode ser escrita na forma:

í oíll0 (Eq 8)

onde o1 é um tensor de segunda ordem, característico para cada sitio nuclear i,

-a .HQ representa o campo magnético induzido pelos elétrons no sítio do i-ésimo

núcleo devido ao campo magnético externo.

2.1. Hamütomaim Quadrupotar: Q
Esta hamiltoniana pode ser descrita na forma

-l)<x,p=i

l) ( E q9)

onde eÇ c i? sàb respectivamente, o momento de quadrupolo nuclear e o número

quãntico de spin nuclear do i-ésimo núcleo; V t tn é a derivada segunda (aJ3) do

_______



Cnpitwto 2. ibimtftonfcMK» de api» nucfaw

potencial elétrico no sitio do i-ésimo núcleo

2 5 Hamiltoniana Dipolar: hff
Esta hamiHomana é dada por

\
\

3 1 2

g
(Eq 10)

onde r f t é o vetor que une os nócleos i e k, e D* é o tensor de segunda oídem

que representa a interação dipolar.

2 6 Hamiltoniana de acoplameirto p ) dipofaur ndireto: bff.

Este termo pode ser escrito na forma

( E q i i )

onde, novamente, J f t é um tensor de segunda ordem.

2 7 GeneraUzB^o das Hamülontanas

Denominaremos^ e/f^ como hanultoraanas externas, poique elas dependem

de parâmetros externos (HQ, H Ai\ <t»(t), ) que estão sob o controle do operador

do espectiômetro de RMN. Consequentemente, denominaremos >7Q, f/D, fíy e

fíQZ de hamiltonianas internas.
As hamiltonianas internas tem uma estrutura em comum Desprezando as

somas sobre os núcleos i ou pares de núcleos i,k elas podem ser expressas na forma
generalizada:

A 3 A A A 3 * À
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O teimo C depende somente de constantes fundamentais (h,e) e propriedades
do núcleo atômico (I, y e Ç) e A. representa uma das possíveis interações
(quadrupobr- Q, dipolar- D, acoplamento J- J ou deslocamento químico - CS).

O teimo T ^ é um produto diádico construído a partir de 2 vetores, onde um

dos quais é sempre um vetor spin nuclear, I, e o outro, A , pode ser o mesmo vetor
spin nuclear (A.= Q), um outio spin nuclear (\= D,J) ou o campo magnético
externo (\= CS)

O termo R ~ é um tensor cartesiano de segunda ordem que depende da

configuração eletrônica e nuclear no sítio do núcleo que está sendo estudado
Embora os tensores cartesianos nos levem à uma direta compreensão física do
fenômeno em observação, será mais conveniente expressar estes tensores em uma
base esférica Introduziremos então uma representação esférica para tensores de
segunda oídem Os 9 componentes, R do tensor cartesiano podem ser

decompostos em um escalar

(B) 13)

que é o termo isotrópico da interação, um tensor antissimé tricô de primeira ordem

R<xp-2(R<*p-V) (Bq H )

com 3 componentes e de traço nulo, e um tensor simétrico de segunda oídem

(Eq 15)

com 5 componentes e de traço nulo Isto nos leva a uma soma de uês tensores na
fonna;

As interações Deslocamento Químico Anisotrópico e Acoplamento J possuem,
princípio, os 3 termos da Eq 16 No entanto, somente os termos R*°) e R ^

são mensuráveis por técnicas espectroscópicas As interações Dipolar e

_ _ _
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Quadrupolar apresentam traço nulo. Deste modo, ignoraremos os eventuais

constituintes antissimétricos e trataremos R como um tensor simétrico.
Para cada uma das interações analisadas existe um sistema de eixos principais

(SEP) para R , onde este se diagonaliza. Estes SEP's estão fixos em algum
sistema de referência cristalino ou molecular e, eventualmente, se move junto com

a molécula ou cristal. Os elementos diagonais de R no SEP são denominados
componentes principais e definidos por Rxx,Ryy, R a A seguinte convenção é
feita paia a escolha dos eixos no SEP:

As quantidades entie os símbolos de valor absoluto, R - R(°), são os
oux.

componentes principais de
Geralmente, toma-se útil usar, ao invés dos parâmetros R três novos

parâmetros:

R ~ l

" R
xx

(Eq 18)

(Eq 19)

(Eq 20)

Logo, em termos de R e dos novos parâmetros R, 8 e r\ teremos no S EP.

RO
OR

R(SEP)

o"
0

0 0R
+ 8.

-

rs

1
2

F

d

0

0

0
0

+T

t °
Ryy

0

,)
f*

1
L

0
0

0 0

0 1
(Eq 21)
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Façamos agora uma análise geral destes termos no SEP. Vejamos inicialmente

o traço do tensor R . Já sabemos que RD e R^ são nulos No entanto,

3 x J (Eq 22)

onde o e J* são escalares denominados deslocamento químico isotiópico e
acoplam? nto J isouópico, respectivamente

Analisemos agora o termo 6 . Para a interação dipolar temos

.D -3
° = r i k (Bq .24)

Na interação quadrupolar, denominamos 6^-" de gradiente de campo elétrico
no sítio do núcleo i. Para a interação de deslocamento químico o termo 8CS<* é
definido na forma

3 J.CS.Í i l ( i i \
2 az 2V x x yy; (Bq 25)

o qual se denomina fator de anisotropia de deslocamento químico no sítio de
núcleo í

Finalmente, o termo r\ é chamado de parâmetro de anisotropia do

correspondente tensor R . A interação dipolar entre 2 momentos magnéticos é
axialmente simétrica em torno do vetor internuclear, logo

T|D= 0 (Bq 26)

Em espectros copia de alta resolução em líquidos, os termos anisotrópicos de
todas as interações se promediam a zero devido ao rápido movimento térmico das
moléculas e as interações se manifestam apenas através do traço do tensor

Emespectroscopí de alta resolução em sólidos, os termos dipolar, quadrupolar
e anisotropia de deslocamento químico intioduzem grandes alargamentos de linha,
sendo necessário eliminá-los para se observar os termos isotrópicos do
deslocamento químico e acoplamento J

_ _
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CAPITULO 3: COMPORTAMENTO DAS
HAMILTONIANAS INTERNAS SOB ROTAÇÕES

Todas as técnicas usadas para ptomediaçâo seletiva de alguma interação em
RMN, envolve rotações de nossas hamfltonianas internas O comportamento sob
rotações de qualquer propriedade física pode ser mais facilmente estudada quando
esta propriedade é expressa em teimos dos componentes dos Operadores
Tensoriais Esféricos Irredutíveis (OTEIX denotados por T ^ ou R ^ 8 7 '

A forma equivalente da Eq. 12 no cálculo de OTEPs é:

(Eq 27)1 m = 1

A x X A

onde R, _provémde R o
 e T? de T n . Como trabalharemos somente com

A x

tensores simétricos de segunda ordemcartesianos, R R , somente os j>, com
' otp ' i,-m

1=0,2 serão diferentes de zero. Se considerarmos os tensores R em seus
respectivos SEP's, teremos componentes diferentes de zero somente para m=0,±2.

Denotaremos os componentes dos OTEPs, Rj m, em seus respectivos SEP*s,
P° r Pi,n* As relações entre os P\m não nulos e os R ^ (ou R, 8 e i\) são:

(Eq 28)

(Eq 29)

(Eq 30)

Como expiessaiBinus os T| m no referencial de laboratório, já que I a e Ag

estão diretamente ligados à este sistema de referencia, devemos também expressai
A
1,-mos R! _m neste referencial Sendo OTEPs, eles podem ser expressos no referencial

de laboratório em termos de Pi;m , e das matrizes de rotação de Wigner

_ _
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1

AnA

m (Eq 31)

onde oc , P e y ( a tnpla que denotaremos por & ) são os ângulos de Euler

pelos quais o referencial de labora tono é colocado em coincidência com o S EK
A única matriz de Wigner realmente necessária para o nosso contexto será a

2 o
P m > (tabela 1* já que Po,o= 1

tabela 1: Matriz de rotação de Wigner P
m,mr

m

1

1

0

-1

2

«+«*«*.
4

t 1 *>Aa Êk
1 r COip

2

, -.III*» • •

4

1

1 fCMÍ .

2

[ 2
 cn1'

2

m

0

2

- I

1 -COifl I I I . - . I
2

cm /T ^

4

j

4

- 2

" ' r»n»-«i

««ir»-"

Podemos agora discutir o último fator da Eq 27 Os elementos do produto

diádico 1^^= l a A« formam uma base de dimensão 9 que pode ser reduzida à

desejada base irredutível 7\,m Os resultados desta redução es6o listados na
tabela 2 para todas as interações discutidas neste texto As seguintes definições
foram utilizadas na tabela 2

I ± = l , ± i l y (Eq. 32)

u, i o -
(Bq 33)

- 2 3 -
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Interaction

Shielding

Spin rotation

Quadrupole

Dipole

Indirect «pin «pin

tabela 2 Bases irredutíveis

/ . V Tna

CS I.'B, /.'«.

SR f.'J, Vi

Q

D
J

t.'i,' v v

TA

V *

7«

7*[

r,.

v , , , - . - ,

Jit»'.

> •

. J . v

, / . ' f

0

r..ii

Todas as equações deste item (Eq. 27 - Eq. 33 \ a tabela 1 e a tabela 2 nos
permitem expressar todas as hamiltonianas internas em termos de invariantes

A A A
rotacionais ( C ) f de OTEI's ( Pi,m e * \tm ) e dos elementos de mathz de Wigner

Discutiremos explicitamente apenas dois exemplos, que são de importância
fundamental para se compreender a espectroscopia de alta resolução em sólidos, a
interação dipolar e o deslocamento químico.

3.1 - Hamíltoniaiia dipolar

Relembrando, já sabemos que:

D,ik / T -3
P20 =^2** e'

A Eq. 31 nos fornece:

2m

Substituindo R ^ e C ' na Eq. 27 teremos:

-3

m (Eq 34)

Note que os teimos sao, a menos de uma constante, idênticos aos

_ _
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harmônicos esféricos Y

Similarmente,

Note que Pojn não depende de y. Note também que P e a são
ik ft

idênticos, respectivamente, aos ângulos polares 8 e t do vetor intemuclear
ik

r no referencial de laboratório.
Substituindo a Eq 35 na Eq 34 e reintroduzindo os índices i e k, teremos

finalmente:

™ (Eq 37)

3 2 Hamüloniaiia de Deslocamento Qmmãco

Na notação genéiica dos tensoies esféricos inedutíveis a hamiltoníana de
deslocamento químico assume a seguinte forma

1=0,2 m=-l (Eq. 38)

Eliminaremos, por simplicidade, o índice CS do lado direito das equações
Introduzindo os componentes do SEP, Pi/TO, na Eq 38 teremos

" T 2*n Z 2 ("O" T,TO 2 f V -
l 0 ^ l '

2 2

mm-2 «i1

(Eq 39)

- 2 5 -
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Desenvolvendo a Eq. 39, consultando a tabela 1, pág. 23 e a tabela 2, pág. 24,
teremos

+ (O,

-Li S
42 x * a-

(Eq

Não existem os teimos 1 **2jn=±2, poique os termos ^2i2 envolvidos são
nulos.

Os teimos com m-0, ou seja, os termos seculares, são de extrema importância.
Formularemos agora algumas equações para estes termos. Inserindo a Eq 36 na
Eq 40 teremos

Neste caso, os argumentos dos harmônicos esféricos são P e -y. Substituindo as •
gjqjressoes dos Y2 m na Eq. 41 obtemos

fim. o+ 8

Logo, podemos escrever que
«CS

*

onde o s é a componente z d o tensor deslocamento químico no referencial dfij
laboratório.

Note que ^sccxúai " ^ depende do Angulo de Euler cc Isto reflete o fato de qt
o experimento de RMN é invanante sob rotações em tomo de l l n

_ _
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CAPITULO 4: MANIFESTAÇÃO DAS INTERAÇÕES
INTERNAS SOBRE O ESPECTRO DE RMN

As medidas dos parâmetros d*, D*, J* e V* são um dos principais objetivos
da espectioscopia por RMN. Existem 3 fatores que governam o acesso do
espectroscopistaaestes parâmetros!87':

- a intensidade relativa das hamiltonianas internas,

- os processos de média intencionais ou nâb (MAS, desacoplamento,
movimentação isotrópica das moléculas, etc) e,

- a maneira na qual as hamiltonianas se manifestam nos espectros de
RMN

Deste modo, existem basicamente 4 formas para se obter um espectro de RMN

- espectroscopía de alta resolução em líquidos onde se observa apenas os
termos isotrópicos de cada interação e as larguras de linha são estreitas,

- espectroscopia de alta resolução em sólidos do tipo "single crystal"
onde o espectro apresenta linhas estreitas, cujas posições dependem da orientação
do cristal com relação ao campo externo H o ,

- espectroscopia de baixa resolução em sólidos amorfos onde o espectro
é definido pela contribuição supeiposta de linhas ("povder pattern**) provenientes
de "single crystals'* orientados aleatoriamente com relação a II0 , resultando em

um espectro continuo muito largo,

- espectroscopia de alta resolução em sólidos onde, através de técnicas
especiais já descritas, se elimina os termos amsotrópicos das hamiltonianas
internas resultando em espectros similares aos dos líquidos

Como, em geral, a espectroscopia de alta resolução em sólidos se limita à
utilização de núcleos com spin 1/2 e, além disso, o acoplamento J é obscurecido
pelas interações dipolar e deslocamento químico e eliminado facilmente pelas
técnicas DEC e MAS, não incluiremos, em nossas futuras discussões, as interações
quadrupolare acoplamento J. De modo que nos limitaremos às interações dipolar e
deslocamento químico

Em RMN, a intensidade do campo magnético extemo,H0 , excede, por várias

ordens de grandeza, as magnitudes dos campos magnéticos locais, h^., produzidos
pelas interações dipolar e deslocamento químico

_ _
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-*Ü~ 10
Ho (Eg 44)

Por esta razão, consideraremos somente a componente z dos campos
magnéticos locais. Desta forma poderemos nos restringir somente aos termos
seculares (m«0) das hamiltonianas dipolar e de deslocamento químico Esta
consideração nos leva a denominar estas hamiltonianas de truncadas ou seculares,
as quais são invariantes sob rotações em tomo de HQ

4.1. Espectros produzidos peta interação dipolar

Uühzando a Eq. 37, pàg 25 , podemos escrever a hamilbmana dipolar secular
na forma

T20
(Eq 45)

Para simplificar a notação da ^Cndar, n o s restringiremos a apenas um par de
núcleos atômicos (1 e 2), eliminaremos os índices i,k e n onde for possível e onde
for necessário colocaremos estes índices em uma posição mais adequada.

Substituindo as expressões de Y2 o w #1» ) e I2Ó na Eq 45 teremos

j -y i Tf2 r"3h2( l i . I2- 31,^2, ) (3cos 2 8-l ) ^

Determinemos agora a forma de linha de RMN devido à interação dipolai'78'
Assumiremos que as duas partículas esâo fixas no espaço e sujeitas ao campo
magnético externo HQ , paralelo ao eixo z. A hamiltoniana Zeeman , H^ ,

descrevendo a interação dos 2 núcleos com Ho pode ser escrita como:

47)

onde

co,« y,H0 e co2= y2H0 (Eq 48)
e

[,2+ Y2hH0I2z)y = - l i ( (om 1 + a) 2m 2 )^(E q

- 2 Ô -
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onde

Y-fal, com hrm-±y2 (Eq. 50)

Novamente, para simplificar a notação, fizemos a seguinte associação de
termos

A Fig. 9a mostra os niveis de energia de um sistema de 2 spins com apenas o

termo Zeeman. Assumimos que co j > co2 fou yj > "y2) Desde que Yi ^ "y?»

iodos os níveis indicados na Fig. 9a szto nao-degenerados.

- ('", - "'li

l-.-o »
1 -

* - - - (dl, -» !•>,)

- >

-. >

t

T hn

.1 -ha

1 - Mi

\r

Fig. 9 : N we is de ene igia para um state ma de 2 núcleos com spin U2
a) Sem lnfcraçSo dipolar;
b) Com interação dipoW78 '

Ao excitarmos este sistema com um pulso de RF, obteremos as linhas de RMN
As freqüências destas ressonâncias correspondem à regra de seleção Am=dbl e as
transições estão assinaladas por flechas na Fig. 9a Vemos que existem duas
freqüências distintas, coj e co2, que correspondem às linhas de ressonância

individuais dos spins I} e I 2 , ver Fig 10a

- 2 9 -
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Pig. 10: a) espectro de RMM na ausência de

b) espectro de RMN m presença de

Na presença da interação dipolar
se

Jf

a hamiltoniana totel do sistema toma

secular (Eq 51

Assumiremos que HQ é suficientemente grande para considerarmos
como uma perturbação. Desde que todos os níveis definidos pela hamiltoniana nâk

perturbada são não-degenerados, os efeitos de ^secular podem ser determinaria
calculando-se as correções de primeira ordem nos níveis deermrgia

= \ m l ' O T 2 l ^^se (Bq 52

Obtemos então

5 3

onde

A 3

AT

' U « (*>, - «>2)
(Eq 54

Levando em conta estas correções de primeira ordem, teremos os níveis di
energia corrigidos, E - E + E , distribuídos confim» a Fig. 9b. Excitando

- 3 0 -
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se este sistema com um pulso de RF, obteremos .lovamente as linhas de RMN As
freqüências destas transições, correspondentes à Àin-±1 e esquematizadas pelas
flechas da Fig. 10b, serâb em ordem crescente

CÜ2 -2£1

e o espectro resultará como indicado na Fig. 10b Deste modo teremos, paia cada
um dos núcleos, o desdobramento da linha Zeeman em um duble to dado por

w = c O j t B - f c c o s V l ) onde i - I f 2 e R = ^
r (Eq 55)

A separação das linhas do dubleto será R ̂ 3cos 6 - l j , cuja variação com a
orientação nos peimite obter o valor R e, por conseguinte, a distância r entre os
núcleos. No caso de uma amostra policristaiina ou amorfa, todos os valores de 6
existem ao acaso e o espectro resulta em um espectro de pó. Neste caso,
esperamos, estatisticamente, encontrar muito mais pares de núcleos com seus
vetores intemucleares, r ^ perpendiculares do que paralelos à H^ Isto porque, para

um dado ângulo polar 8, todos os valores do ângulo azimutal ? estabelecem o
mesmo dubleto'83'. O número de pares de núcleos (i,k) com r t t em um dado
ângulo polar 8 deve decrescer monotoneamente quando 8 decresce de 90° para 0°
Ou seja, a intensidade da linha de RMN para um dado 8, I [to(8)] , será
proporcional ao ângulo sólido definido por um ângulo 8 fixo e <p variando de 0° a
360°

I [ w ( B ) ] a J s e n e d 8

O giáfíco de I [CÜ(8)] contra ÍÜ(8) , (Eq. 55), resulta no conhecido espectro de
pó dipolar, Fig 11 A Fig 11 mostra que o espectro total é constituído pela
superposição dos subespectros dos estados m^* 1/2 e

- 3 1 -
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f?/2 -W/2 -W

Fig. 11: Esquema de um espectro de pó dipolar . Estio

indicados os valores de 6 paia o sabespectro m j= +1/2

Este espectro permite obter diretamente o valor de R e, por conseguinte o valor
da distância intemuclear, r Para um par 1 3 C-*H a largura do espectro, 2R, é j
tipicamente ~ 30KHz. •

Poucos materiais contêm sistemas de 2 spins isolados com a distância
intemuclear constante e outras interações dipolaies causam alargamentos
adicionais que originam, em geral, espectros pouco característicos

4.2. Espectros produzidos pelo Deslocamento Químico

De acordo com a Eq. 42, pág 26, a dependência orientacional da linha de
ressonância de um dado núcleo atômico está contida no termo

CD = C Ú Q \ CJ+ 6

(Eq 57)

Em solução, devido aos movimentos brovnianos rápidos e isotrópicos, a parte
anisotrópica da Eq. 57 se anula em um processo de média e teremos as linhas
espectrais definidas pelo termo isotrópico:

(D = CÜQÜ (Eq 58)

Em monocnstais'871, as linhas dos espectros sào relativamente estreitas e
posicionadas em função da orientação do cristal em relação ao campo externo H o

(P,y)e dos parâmetros de anisotropia (6,TJ) A medida de CD= tü(P/y) nos permite
determinar os componentes do tensor deslocamento químico (o,6,t|) e a orientação
do monocristal
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Em amostras polcristalinas ou amorfas, verificam-se todas as orientações
possíveis dos eixos principais do tensor o em relação a HQ Se graficarmos a

orientação dos eixos principais destes tensoies sobre uma esfera, teremos uma
distribuição constante sobie a mesma Alternativamente, poderíamos graficar sobre
a esfera a direção de H o , p e -y, quando visto no SEP de cada núcleo Ou seja,
cada ponto da superfície da esfera corresponde à uma orientação definida dp H o

com respeito aos SEP*s e define uma particular linha espectral to([);y,o,&,T))
Utilizando a Eq. 57, podemos desenhar curvas com CD constante sobre a esfera

Dois exBmplos destas curvas são dados a seguir, Fig 12 e Fig 13

Fig 12: Projeção estereogiáfica de cmvnscom o> constonte

(tra com pconstante) quando o é axialmente simétrico,

n»0. As grandezas indicadas estão em unidades de Q)Q6 | 8 7 J

- 3 3 -
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Fig. 13: Projeção estereograffca de cravas com to constante

quando a não é axiabnen* simétrico (r\=2l3). As grandezas

indicadas estão em unidades de CügS Í87V

O espectro de RMN de uma amostra polichstaiina é uma superposição de tods
as linhas provenientes de todos os núcleos de todos os grãos da amostra A
intensidade I(co) do espectro, quando integrada sobre um intervalo co ...OJ^ é

proporcional ao número de núcleos cujas linhas espectrais pertencem a esW
intervalo. Isto significa que I(CÜ) é proporcional a área entre as curvas

u>=ía sobre nossa esfera (note que é necessário apenas integrarem um octante da

esfera)

/

m b r P b i-Yb

l(u))dc0 = N | I i
11 ^ n ^v- (Bq 59)

to. Ya

onde N é um fator de normalização que podemos escolher da tal modo que j

I(co)dto=l/ (Bq. 60)

No caso em que integramos em somente um octante N=2/n.

Consideremos inicialmente o caso onde T)«0 Nesta situação, as curvai
mostradas na Fig. 12 para co constante, são realmente curvas para p constante.
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Integraremos a Eq 59 em y de 0 a n/2. Na integral resultante introduziremos a
seguinte mudança de variáveis:

(Eq61)

Des ta forma obtemos

fWh I I d
I l(_o)dcD = -——- I — w =--

«'CO. L \ / J

Igualando os integrandos da Eq 62 teremos finalmente:

(Eq 62)

1 1

(Bi 63)

A Fig. H mostra I(co), Eq. 63, para oaxialmente simétrico.

Fig. \A. Espectro de pó quando o é axwJmente simétrico

A partir da Fig. 14 pode-se observar que, a partir do espectro de pó, podemos
determinar diretamente o valor de 6. Porém, nenhuma informação sobre a
orientação do sistema de eixos principais pode ser obtida

Para tratar o caso geral onde -n*0 vamos inicialmente introduzir x = -cosp e

posteriormente co = 1 / CÜQS [3X - 1 + t] U - x Jcos2yJ como novas variáveis de

integração no lado direito da Eq. 59 O primeiro passo nos leva a
_____
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d x d ,

onde ... indica os extremos de integração. O segundo passo resulta em
(Eq.6

b
I(co)dco

(Eq 6

onde yt e ys são, respectivamente, os limites inferior e superior de integração en

e A(y,co) é o Jacobiano da transformação de variáveis que se reduz a

O)
(3 - ncos2y)|}2w

(Eq 6

Na Eq 66 fizemos a substituição CÚ3=CÚQ6 e posteriormente faremos
seguintes:

1

(Eq6

Substituindo a Eq. 66 na Eq. 65 e igualando os integrandos das integrais em
teremos

(3 - T]COS2Y)( — + 1 - ncos2-y j
\™3

2

(Eq 6

Analisemos agora os extremos de integração -y i e yg. Integraremos novamei

apenas sobre um octante da esfera e escolheremos o canto superior esquerdo
projeção estereográfica contida na Fig. 13. A partir da Fig. 13 devemos distingi
dois casos:

0) CD2 á m á co3 -» y t - 0 e ys - j f

- 3 6 -
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(ii) coi < to < co2 => Y|=—arccos
(0

1L
2"

Introduzindo também uma nova variável de integração z = cos 2y teremos

dz

-z
2

(Bq 69)

onde agora temos que redefinir os extremos de integração para os 2 casos acima
citados:

(i) = 1 e

Esta integral, que ertá tabelada, produz o seguinte resultado

-1 r T— J
I(tü) = n I (CÜ3 - (u2) (Ü) - coi)l 2.K A aresen

para co2 ^ co < co3 e

K c o ) => n " f ( c o 3 - c o ) ( c o 2 - co i V I 2 K \ a r c s e n
(co3-a>2)(u>-Q>|)

para cot < co < CD2 . 70)

A função K(arcsen K)é a integral elípüca de primeiro tipo I(cu)foi normalizada
tal como na Eq. 60, pág 34 A Fig. 15 mostra o espectro de pó obüdo a partir da
Eq.70.

- 3 7 -
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I I I . _ • > __

15 : Electro de pó quando cr nfo é axtabnente simétrico (iy=2ni^.

As descontinuidades de I(co) em co , CÜ e CÜ permitem a obtenção direta de 8,

TJ e o ou, alternativamente, axt, o e o B .
As descontinuidades em I(CD) (nos dois casos discutidos) aparecem atenuadas

nos espectros reais devido à largura natural das linhas de ressonância para cada
orientação (P;y), Fig. 16.

Fig. 16: Esquema de vários tipos de espectros de po devido à
onúsotropia de o em um local com simetria

a) cúbica; b) axial e c) não-azial(851

Resumindo, tanto o espectro de pó dipolar quanto o de deslocamento químico
não fornecem infonraç3es sobre a orientação dos eixos principais de cada tensor.
Portanto, a espectros copia de alta resolução de monocristais é potencialmente
superiora espectroscopia de baixa resolução em amostras pobcristabnas.

Os próximos capítulos discutirão as técnicas de transformação de um espectro
de baixa resolução de amostras amorfas ou policrístalinas em espectros de alta
resolução onde não mais se mede os termos amsotrópicos do tensor, 8 e i\, visto
que estes deverão se anular Neste caso estaremos interessados na medida do

parâmetro de isotropia do tensor o, o = 1 Tro
«3

- 3 Ô -
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CAPÍTULO 5: ROTAÇÃO DA AMOSTRA EM TORNO
DO ANGULO MÁGICO rfMASl

5.1. FHipii»M í̂tft rins tprmog «itantróninng das hmmihonãnas inlBri»s

A natureza fornece, no caso dos líquidos de baixa viscos idade, movimentas

isotrópicos que produzem a piomediaçâb a zero de todos os termos R t o , exceto

Rgg , na Eq 27, pág. 22 . Portanto, neste caso particular, somente os termos
isotrópicos do tensor são mensuráveis resultando em um espectro de alta resolução
em líquidos.

Em uma rede rígida, no entanto, estes movimentos isotrópicos não existem e,
por conseguinte, não é possível medir diretamente os termos isotrópicos de cada
tensor existente, ou seja, não é possível fazer espectroscopia de alta resolução em
sólidos desta forma. Porém, pode-se introduzir um movimento artificial na amostra
via sua rotação mecânica em torno de um eixo qualquer. Em particular, pode-se
girara amostra em tomo de um eixo que faz um ângulo de 54°44' com o campo
externo Ho. Desta forma, introduz-se uma dependência temporal na hamltoraana

de spin nuclear que pode promediar a zero todos os termos anisotrópicos da
mesma.

Para explicara técnica de MAS'37*9' utilizaremos novamente a Eq. 27, pág. 22,
já desprezando os termos anussimétncos:

00^00 + R2OTzo) (Eq 71)

onde eliminamos o índice A. paia simplificara notação
Expressaremos o tensor R em um sistema de cooidenadas fixo na amostra

(rotor), Fig 17, onde seus componentes serão denotados por Vijp
Na Fig 17 temos indicados três sistemas de referencia: o referencial (1,2,3)

representando o sistema de laboratório, o (x,y,z) representando o sistema fixo ao
rotore o referencial (e,£,£) representando um sistema temporário entre a passagem
do sistema (1,2,3) para o (x,y,z). A passagem do sistema (1,2,3) e (x,y,z) foi feita
na seguinte ordem:

1 Rotação em torno do eixo 3 de um ângulo Y;
2. Rotação em tomo do eixo £ de um ângulo x ;
3. Rotação em tomo do eixo z de um ângulo 4>.
Ou seja, introduzimos a seguinte rotação de Wigner sobre o sistema 1,2,3

m' (Eq 72)
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z

m

T <»
y

x,y,z -> sistema rotor
1,2,3 -> sistema laboratório
€,£,£-> sistema temporário

• .\.-.::-.-.-.-.-/y

Fig. 17: Passagem do sistema de laboratório
fixo ao rotor (xy?)

para o sistema

Devido à invariància da hamiltontana secular, fí, sob rotações em tomo de IIQ ,

um dos ângulos de Euler, T , pode ser escolhido igual a zero O ângulo x denota
o ângulo entre o eixo do rotor e H o t que poderá ser escolhido como sendo o
ângulo mágico, e * a fase em que se encontra o rotor em um dado instante i
durante a rotação da amostra com freqüência t ^ , CD,! Desta forma teremos

m

+ /v/—
ÍCDJt

+ A -=r
2 I2CD,1

(Eq 73)

Agora o tensor v pode ser diagonalizado por uma rotação fí1 - (cLfly) em seu
sistema de eixos principais, no qual seus componentes são denotados por Pim e
podem ser escritos na forma
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m ' 74)

Os ângulos a, P e -y são os ângulos de Euler que conectam o sistema de eixos
principais com o sistema de referência fixo ao rotor No SEP, os únicos
componentes que não se anulam são Pon »P20 e P22 - P2,-2 , os quais estão
definidos nas equações: Eq. 28, Eq. 29 e Eq 30, pág 22 Substituindo a Eq 74 na
Eq 73 finalmente obtemos

onde

V 2

4(0

75)

C j = — sen2x senP I cosP (r|cos2-y - 3) cosa Tjserôy sena I,

S i = — sen2x senP fcosp (3 - ^052?) sena - tjserôy cosaj,

\ 2
sen

S2 = -̂ -sen x/Jiw

+ cos2p) cos2a - sen2ysen2a \ e

P + 3-
2

+ cos sen2a - T\ COSP sen2y cos2a \
/

(Eq. 77)

A partir da Eq 75, pode-se observar que, quando a amostra gira em alta
freqüência, <ür, em tomo do angulo mágico, x = 54°44', obtem-se

_ _
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= 0 (para interação dipolar e quadrupolar) ou

* YnoHoIz (para deslocamento químico) ou ainda

= J I I (para acoplamento j) (Eq 78)

onde o e J são escalares.
Oesta forma, tornamos possível obter espectros de RMN em sólidos contendo

somente os termos escalares de cada interação, ou seja, tornamos possível a
obtenção de espectios de alta resolução em sólidos.

Vamos agora discutir qual é o valor de CÜT necessário para que os termos

anisotrópicos áe/f se anulem em média.

5.2. Ecos rotacáonaís e bandas laterais

Para analisarmos o efeito da freqüência de rotação da amostra em tomo do
ângulo mágico tomemos o caso mais comum em espectroscopia de alta resolução
em sólidos Imaginemos uma amostra policristalina onde cada núcleo
quimicamente distinto, n, apresente um espectro com padrão de pó para o
deslocamento químico, com largura ~CÚQ6 e dividido em k freqüências diferentes, e
que a interação dipolar heteronuclear dominante tenha sido eliminada por
desacoplamento, Fig. 18.

J

n

vrn\J[f

rv nfj|

/
*rrnJ \

i
i
IV-y

H Llnho» k' Llnho» "Llnho»

Fig. 18: Representação dos n grupos de spins distintos com seus
respectivos espectros de pó divididos em k linhas distintas

A partir da Eq 75, já na condição de MAS, podemos escrever que as

_ _
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freqüências de ressonância, produzidas pela amostra acima descrita, sâo expressas
na seguinte forma

coJt) «

onde one 6n sâb os parâmetros do tensor deslocamento químico do n-ésimo
núcleo

Cada pacote de núcleos nk tem sua magnetizaçâb, imediatamente após um
pulso de RF de 90*, alinhada ao longo do eixo x do sistema girante de
coordenadas. Após um intervalo de tempo t cada um destes pacotes nk adquirem
uma fase

f coJOdt^cooO^+co^í t j
•'o •'o (Eq 80)

Os componentes x e y da mâgietizdção transversal são proporcionais a
4*1̂ (0 e sen î̂ CO respectivamente, e surgem como os componentes real e

imaginário do FID

n k (Eq 81)
onde pn representa a população da n-ésima espécie de núcleo na amostra

Substituindo a Eq 80 na Eq 81 obtemos o FID na forma

n (Eq Z2)

Devido ao fato de que todos os £)m(0 serem puramente oscilatórios, a integral
da Eq 82 se anula para

I, pinteiro (Eq 83)

Logo, a soma em k representa um conjunto de ecos espaçados de — , todos

tendo o mesmo perfil. Deste modo, podemos descrever este "trem" de ecos na
forma
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(Eq 84) j
i

Este "trem" de ecos pode ser roescnto na forma de um "pente de 6*s* |
convoluído com geij[O:

(Eq 85)

onde o símbolo <8> representa a operação de convoluçâo.
O fator piecedente à soma em k representa a precessão dos componentes da

magnetizaçâb somente em termos dos componentes isotiópicos, o n , ou seja, ele
representa o FID que seria produzido por uma amostra líquida com baixa
viscosidade e movimentos moleculares isotiópicos Denotaremos este termo por
gin(0 Podemos agora reescrever o sinal FID, produzido por esta amostra,
refoimulando a Eq. 82

(Eq 86)

onde teremos um trem de ecos iotacionais separados por um intervalo de tempo

igual ao período de rotação da amostra, Tr = — , modulados porg^t), Fig 19

Fig. 19: Série de ecos nrtectomisespaçados pelo período de rotação
da amostra, cujas intensttades decaem de acoido com

_ _
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O espectro produzido por esta amostra, g(to), sob notação em ângulo mágico,
serâatransfomiadadefounerdoFin, g(t), Eq 86

g(ü)) =

n
S e i M • 2 6 ( m - Cl)r)

(Eq 87)

O teimo entre colchetes da Eq 87 representa a transformada de fourier do eco

rotacional amostrado em inteivalos de cor Em geral geií03) não é conhecido No

caso limite em que wr tende a zero, gen(ü)) tende ao espectro produzido pela.

amostra estática, prdrâo de pó Para co r*0, a forma de gen(c°) toma-se distorcida e

depende do valor de cor O espectro resultante será então a convolução do espectro

de alta resolução, g^Cio), com a amostragem de gen(0)) Ou seja, para cada ponto

amostrado de gCJ(sü), teremos uma réplica de g^Cci)) Este conjunto de réplicas de

é denominado "bandas laterais** e está apresentado na Fig 20

J

n
gEn(u)

»« Unhos

n1

k' Linhas

20 Conjunto de bandas laterals para cada spin n
espaçados pela frequêncla de rotação da amostra, u>r

A Fig. 21 nos mostra resultados experimentais ilustrando nossa interpretação
acima evidenciando o fato de que as bandas laterais de cada núcleo particular n
ficam moduladas porgen(w)
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Fig. 21: Espectrodesacoplado do P (barium diethyl phosphate)
com NAS tendo as freqüências de rotaçío indicadas.
Note qw as mteratdades das bandas laterais refletem

o espectro anisotrópfco'27'.

Como para cada n o espectro gen(co) está associado com o espectro da amostra
estática, podemos assegurar que, quando cor> cogO*, eliminaremos as bandas
laterais. Isto poique as bandas laterais deverão ocorrer distanciadas do termo
isotrópico do n-ésimo espectro de um fator da oidem de <O(fi, onde seguramente

Existem casos, porém, onde as larguras dos espectros estáticos são tão grandes
(alto campo magnético, interações anisotrópicas muito intensas) que se torna
praticamente impossível girar a amostra em freqüências tão altas paia eliminar as
bandas laterais. Nestas situações existem algumas formas simples para se obter o
espectro isotrópico em meio as bandas laterais. Uma delas é realizar dois

_ _
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experimentos de RMN com diferentes cor e observar as linhas que não tiveram
suas posições alteradas. Estas linhas representam exatamente os termos isotrópicos,
que não são afetados pelo vabr de cor Mas, este método é útil somente quando
poucos núcteos quimicamente distintos estão presentes na amostra Uma outra
maneira simples é diminuir a intensidade de H o , já que o deslocamento químico é

proporcional a ele, de forma que se consiga satisfazer a condição ror> (DQB Este
método é atrativo porém, diminuindo H o perde-se sensibilidade e também
resolução no espectro, já que ambas características estão diretamente associadas a
ele. Deste modo, quando se deseja trabalhar com situações onde a rotação da
amostra não é suficiente para eliminar as bandas laterais, devemos optar pela
utilização de técnicas mais arrojadas para superar este problema Em geral estas
técnicas mais arrojadas envolvem a aplicação de seqüências de múltiplos pulsos n,
produzindo vários sinais FID que, quando combinados de foima adequada,
eliminam as bandas laterais por interferência destrutiva'1718 '19!
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CAPITULO 6c AS TÉCNICAS DE DUPLA
RESSONÂNCIA

6.1 Polarização Cruzada - .

No caso de núcleos pouco abundantes, como o 13C, o alargamento espectral
devido às interações dipolares com os protons e às anisotropias dos deslocamentos
químicos dos mesmos, não constitui a única dificuldade na obtenção de espectros
satisfatórios de sólidos. Os tempos de relaxaçãb spin-rede, T t , muito longos criam
um grave problema de sensibilidade, pois, nestas condições, o método de RMN
pulsada não é eficiente. Esta dificuldade foi, no entanto, resolvida pela técnica de
Polarização Cruzada, segundo a qual se aumenta a magnetizaçâb dos núcleos

diluídos 13C e se diminui seus tempos de relaxação T, às custas da magnetizaçâb

dos núcleos abundantes 1H.

6.1.1. Termodinamca do sistema de spins

A inteipretação desta técnica^85'97', é convenientemente feita com base em
argumentos de natureza termodinâmica utilizando o conceito de temperatura de
spin, o qual caracteriza um sistema de spins nucleares cujas populações de estados
de equilíbrio obedecem à lei de distribuição de Boltzmann

Os sistemas de núcleos abundantes de *H e de núcleos diluídos de 13C podem
ser considerados como dois reservatórios praticamente isolados da rede, pois o
tempo de relaxação spin-rede em sólidos tanto para o *H ,T 1 H , quanto para o 13C,

T l c , é suficientemente longo (alguns segundos)
Além disso, os sistemas de *H e 13C estão "isolados termicamente" um do

outro, pois a boca de energia Zeeman não é normalmente peimiüda pela interação |
dipolar heteronuclear, visto que as freqüências de ressonância destes dois sistemas'
são minto diferentes. A técnica de polarização cruzada permitirá esta troca de
energia, através da seqüência de pulsos mostrada na Fig 8, pág 13.

O primeiro passo desta seqüência é a aplicação de um pulso de RF de TI/2 ao
longo da direção x do sistema girante de cooidenadas do *H , com a intensidade
de campo dada por H1 H x . A seguir ocorre o processo de "spin-locking" da

magnetizaçâb nuclear de 1H, MH , segundo a direção y do sistema girante de
coordenadas, com a aplicação de um segundo campo de RF defasado de n/2 do
primeiro, H 1 H y A magnetização MH , inicialmente produzida no referencial de

laboratório sob a ação do campo externo Ho , e emequilibrio com a rede é dada por

- 4 Ô -
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H (Eq 88)

onde TL é a temperatura da rede , C H é a constante de Curie e expressa na forma

e N H é o número de núcleos !H
Esta magnetização é transferida para a direção do campo de RF H t H y , pela

operação de "spin-locking**, já nâb ficando porém em equilíbrio pois H )Hy << Ho

Esta situação pode ser expressa em termos de uma temperatura de spin para os *H
no referencial girante, Tgjj , pois podemos agora escrever

H
Mu = C H —

^ H (Bq 90)

Como MH se mantém inalterada pelo processo de "spin-locking", ao
igualarmos a Eq 88 coma Eq 90obtemos que

H

H 0 (Bq 91)

Deste modo, o processo de "spin-locking" ao alinhar MH , previamente

estabelecida por Ho (~KGauss X segundo o campo H 1 H y (-Gauss) torna a

temperatura de spin muito baixa para os !H (TgH~0.1K), pois existe uma
polarização elevada na presença de um campo magnético muito fraco, sendo a
energia magnética dos núcleos 'H igual a

E - - M H H 1 H y - C H —
H lHy

SH (Bq 92)

Isto é, o propósito da operação de "spin-Jocking" é colocar os !H em um
estado de temperatura de spin muito baixa (oídem elevada) de modo a poderem
facilmente transferir ordem (magnetizaçao) para os spins diluídos 13C Neste
momento é ligada a RF de ressonância para o 1 3C, com uma intensidade de campo
H l c suficiente para saturar estes núcleos Neste caso a magnetizaçao de 13C, M c ,

_____
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é nula, o que corresponde à uma temperatura de spin, Tgç. , infinita. Se H|C

satisfazer a condição de dupla ressonância de Hartmann-Hahn

C (Eq93)

então as magnetizações MH e M c processarão à mesma freqüência em seus
respectivos referenciais girantes e seus desdobramentos Zeeman seião iguais.
Nesta condição ocorre uma transferência lápida de magnetizaçâb (~ms) entre os
dois sistemas, mediada pela interação dipolar. Deste "contato térmico** entre o
reservatório frio de *H e o quente de 13C, resulta uma redistribuição de energia
entre eles até se atingir uma temperatura de spin comum de equilíbrio, T E , dada
por

.2 . .2 U 2

TSH TE TE (Eq 94)

onde C c é a constante de Curie para o sistema de I3C com definição similar à
Eq 89 Uma vez que os *H sâb abundantes e os 13C são diluídos ( N H » N c ) e
que KJ/YC * »̂ podemos afirmar que C ^ » C c e, por conseguinte, desprezar o
último termo da Eq 94 resultando em

T E ~ T S H (Eq 95)

Na realidade, os *H constituem um sistema com elevada capacidade térnica,
em baixa temperatura de spin, enquanto que os 13C, inicialmente em alta
temperatura de spin, tem uma baixa capacidade térmica. Enquanto os 'ti apenas
perdem uma parcela muito pequena de sua magnetização total, MH , a

magnetização final dos 13C, M c , será

M =C ÍÍ12.
TE ' (Eq 96)

Substituindo a Eq. 91 ea Eq 93 na Eq 96 teremos finalmente

w _ Y H r
 H O _ Y H U O

TL Yc (Eq.97)
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onde MQ é o valor da magneüzação de 13C em equilíbno com Ho utilizada pela

técnica de RMN convencional Ao comparar M c comMc , verifica-se, para cada
contato de H aitmann-Hahn, um ganho de YH^VC * 4 na sensibilidade, logo um fator
16 em tempo para se obter a mesma relação sinal/mldo em um processo de médias
sucessivas.

Terminada a transferência de polarização, o campo de RF ,H| C , é desligado e
Mc decai para zero na presença do desacoplamento em alta potência com um
tempo de relaxaçâb transversal T ^ (-lOOms até ~s), observando-se o respectivo
FID Porém, a peida de magnetização do sistema de *H é muito pequena após o
contato térmico e desacoplamento, visto que o tempo de lelaxaçâb longitudinal ao
longo de H1Hy , T l p H t é relativamente longo (TipH > T^) Deste modo, após o
processo de medida do FID de I3C, os *H ainda estão "spin-locked"
Reestabetecendo o campo H l c de acordo com a condição de Hartirann-Hahn,

ocorre um novo fluxo de magnetização para o sistema de 13C, ohginando um novo
FID que se adiciona ao primeiro, como é habitual. Portanto, não é necessário
esperarentie o final do FID e o novo período de contato já que T , c não participa
do processo tomando-se irrelevante seu valor para a polarização cruzada

Nos casos favoráveis de T l p H longo (TipH » T^), torna-se possível utilizar
múltiplos contatos como se apresenta na Fig. 22.

n/2

* çn = tempo de contato
T«cq= *mpo de aquisição

Tr= tempo de repetição

SL: spin-locking

HH°. Hftrtnwtnn-Hshn

Fie. 22: Dtagnuna da seqüência de polarização crazada

com múltiplos contatos



Capítulo 6: AB técnicas cte dupla rasonânoia

Eventualmente, a magnetizaçãb de !H atenua-se muito, devido às várias
pequenas transferências paia os 13C e, em particular, devido à relaxaçãb
longitudinal no sistema girante de coordenadas, T l p H Neste caso, a experiência

deverá recomeçar logo que os *H fiquem de novo em equilíbrio com a rede, ou
seja, após um tempo da ordem de T 1 H que é, em geral muito inferior a T i C . O
resultado final, após o processamento da transformada de fourier do sinal FID
acumulado, resulta em um espectro com uma relação smal/ruído muito melhor Os
casos mais favoráveis serão aqueles em que os TlpH*s são longos e os T1H*s sâb
curtos.

6.12. Condição de

Vejamos agora que fator c onde íona o tempo de contato entre os núcleos 13C e
1H, analisando mais cuidadosamente a condição de Haitmann-Hahn f97'

Um campo magnético de RF tem efeito desprezível sobre um núcleo, a menos
que sua freqüência de oscilação seja próxima a freqüência de Larmor Então, se
aplicarmos dois campos altemantes sobre um sistema com núcleos I3C e 'H na
presença de um campo estático Ho , H | C e H 1 H , com freqüências coc e cu^
respectivamente, estas deverão satisfazer as condições de ressonância

«c-TfcHn e ( D H - V H H O (Eq 99)

H | H devera ter um efeito desprezível sobre os 13C e, analogamente, H1C

deverá ter um efeito desprezível sobre os lH Cada uma das espécies nucleares
poderia ser vista em seu propiio sistema girante independentemente. Note que o
eixo z é o mesmo para os dois sistemas já que esta é a direção de Ho no

laboratório A Fig. 23 mostra os vetores magnetizaçâb M c e M H em seus!
respectivos sistemas girantes

- 5 2 -
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Fig. 23: Vetores magnetizaçao nos respectivos sistemas girenies.

No sistema girante de coordenadas as magnetizações M c e M H precessionam
em torno de seus respectivos campos de RF com freqüências dadas por

*1H (Eq 100)

A Eq. 100 sugere imediatamente que podemos "casar** as freqüências de
precessâb ajustando os dois campos de RF de tal modo que

H
= w H ou

ÍC

H1H (Eq 101)

Esta é a condição de Haitmann-Hahn e cones ponde a fazer com que o
desdobramento Zeeman dos 13C quantizados ao longo de H I C seja igual ao

desdobramento Zeeman dos {U quantizados ao longo de H,H nos seus respectivos
sistemas girantes de coordenadas, vide Fig 6, pág 11 . Porém, nosso objetivo real é
permitir que estes dois sistemas distintos se acoplem. Sabemos que estes núcleos
são acoplados via interação dipolar he teionuciear onde o campo local, ao longo da
direção z, produzido por um núcleo sobre outro é dado aproximadamente por

(Eq 102)Vr )

onde i = I3C ou *H Desde que o eixo z no sistema girante é o mesmo do
laboratório, este acoplamento nSo é afetado pela transformação de referencial
Tomando a visão clássica, se M H está precessionando em tomo de H ! H em seu
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sistema giiante, sua componente z, M H Z , estará oscilando senoidalrnente com

freqüência Í2H. Isto produz, via interação dipolar, umacoplamento dependente do

tempo com M c , de foima semelhante ao efeito de se aplicar um campo magnético

oscilante ao longo da direção z com freqüência Í2H Quando a freqüência Q.H foi

igual a í i c os núcleos 1H induzirão os núcleos 13C a absorverem energia, e M c se

afastaiá da direção de H j C Caso recíproco ocoirerá com a componente oscilatória

de M c Tal processo iessonante está esquematizado na Fig. 24

Fig. 24: Condição de Haitmann Hahn

Este processo acima descrito permit© então a relaxação cruzada entre núcleos

distintos. A velocidade de relaxação cmzada,TCH ,depende da intensidade do
acoplamento dipolar entre os dois núcleos, mede a eficiência da transferência de
polarização e define o tempo de contato Como o tempo de relaxaçâo cruzada ,
TQH , depende do acoplamento dipolar, poderemos diferenciar os 13C de acoido1

com o número de protons com os quais ele se encontra ligado diretamente, apenas,
variando o tempo de contato. Uma vez que o estado de movimento de uma
molécula age sobre a intensidade do acoplamento dipolar , esta técnica pode
também ser utilizada para estudar a mobilidade de agrupamentos moleculares

Para que a condição de Hartmann-Hahn e o processo de "spin-locking" sejam
plenamente satisfeitos sobre toda amostra, é importante que os campos de RF
utilizados sejam produzidos com grande homogeneidade e que ambos tenham
amplitudes que superem os outros possíveis campos locais vistos por ambos
núcleos.

Uma pergunta que sempre surge a um pesquisador iniciante nesta área é: Como
podemos, ao mesmo tempo, eliminar a interação dipolar heterontclear via MAS e1

_ _
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utilizar a mesma interação dipolar para fazer polarização cruzada?
A análise que fizemos nos parágrafos anteriores para a condição de Hartmann-

Hahn certamente não levava em conta esta consideração. Quando a MAS é
utilizada simultaneamente com a polarização cruzada, introduzimos uma
dependência temporal no acoplamento dipolar que deverá alterar o tempo de
relaxação cruzada, TÇH l51^1'. Tal fato foi demonstrado experimentalmente,
utilizando-se como amostra o adamantano, e está apresentado na Fig 25

tnlnnmq

rton - «Dinning

75

Fig. 25: Eficiência da polarização cruzada na presença de MAS ' 6 I '

Pela Fig 25 pode-se observar que, quando a amostra está girando em angulo
mágico, existem vários valores de HjC para os quais ocorre transferência de
polarização Porém, apesar de se poder obter a mesma intensidade de sinal, o
tempo de relaxaçâb cruzada em geral aumenta e, por conseguinte, o tempo de
contato deverá crescer Para evitar este tipo de problema foi proposta a técnica
denominada astop and go**!73' A idéia básica deste método envolve a utilização
de rotores que podem ser desligados durante um seguimento específico do
experimento e ligados durante a detecção do sinal de RMN A Fig 26 mostra
seqüência de pulsos utilizada para realizar o experimento de polarização cruzada
na ausência de rotação da amostra e posterior detecção em condições de MAS
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RF ^

RFl3 r

RF *H

X

CP

RFy

CP

MAS

aquisição

Z+y

DEC

Fig. 26: Seqüência "Stop and go'.

Nesta seqüência, logo após a transferência de polarização (H-H), em condiçã
de amostra estática, a magnetizaçao de carbono é transferida para o eixo z d<
sistema de laboratório via o pulso n/2 , onde fica armazenada Neste instante

rotor é acionado e, após atingir estado estacionáho (~ls) , a magnetização d
carbono é trazida ao plano transversal, via o pulso v!2+y , e detectada sol
condições de MAS e desacoplamento Como em geral os rotores demoram pai
atingir o estado estacionáno, esta técnica é adequada apenas a amostras qu
apresentem longos tempos de ielaxaçâo longitudinal

6.1.3. Espectroacopèa de alta resolução "pesada" por tempos de rebuocSo

Além do deslocamento químico, podemos distinguir os núcleos de 13C contido
na amostra "pesando" ou "contrastando" cada linha espectral com os respectivo
tempos de retaxação envolvidos na geração do sinal do mesmo l79^9':

- tempo de relaxação cruzada: TCH ,

- tempo de relaxação spin rede no sistema girante de coordenadas para [\\ T

- tempo de relaxação spin rede para *H: T I H ,

- tempo de relaxação transversal do 13C sem desacoplamento: T 2 C ,

- tempo de relaxação spin rede para 13C T1C ,
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- tempo de relaxaçâb spin rede no sistema girante de coordenadas para 13C: T l p C

6 13 1 Transferência de polarização "pesada" por TC H (CP-TCH)

A taxa na qual os 13C se polanzam, T C H , varia dramaücamente como função

do envolvimento deste núcleo com o *H (grupos CHn) e a natureza e extensão do
movimento molecular Este fator afeta drasticamente a transferência de polarização
e urr» análise qualitativa do espectro obtido de certas amostras (polímeros, por
exemplo) pode ser difícil, senão impossível, devido ao grande intervalo de T ^ ' s
contido na mesma Portanto, cuidadosa atenção deve ser dedicada à escolha do
tempo de contato de modo a otimizar a precisão nas medidas relativas das
intensidades das linhas espectrais

No entanto, em certas circunstâncias, estas diferenças nos valores de TCH

podem ser exploradas de modo a aumentar a resolução dos espectros Parcial ou
total supressão de linhas espectrais podem resultar na diminuição da sobreposição
das mesmas pela escolha cuidadosa do tempo de contato^71Y

6.1.3.2. Transferência de polarização "pesada" por T t ̂  (CP

Para certos tipos de amostras, tais como polímeros, ocoire uma grande variação
para os tempos de relaxaçao spin rede no sistema girante de coonlenadas para *H,
TlpH Novamente, um aumento de resolução pode ser efetivamente obtido pela
seleção adequada de um tempo de contato que permita que uma particular linha
espectral tome-se insignificante relativamente a outra

Tomemos como exemplo o poli-oxido-etileno (POE) semicristalino Este
polímero possui uma rase cristalina e outra amorfa com deslocamentos químicos
virtualmente superpostos, ou seja, é praticamente impossível discernir estas duas
fases utilizando espectroscopia de alta resolução convencional (CPDECMAS)
Felizmente, a componente amorfa é caracterizada por um T | p H relativamente
grande comparado com o da fase cristalina (cerca de 22 vezes maior) Para tempos
de contato longos, da oídem de T l p H da fase amorfa, todo o sinal da fase
cristalina terá decaído e somente a componente amorfa do sinal de 13C estará
presente no final do processo de transferencia de polarização*15'74!.

6.1 3 3 Transferência de polarização "pesada" por T1H (CP-T l f |)

Para introduzir os efeitos dos tempos de relaxaçao spm-rede dos !H's, T1H ,

espectros de 13C obtidos por CPDECMAS podemos variar o tempo de

- 5 7 -
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repetição do experimento, Tr , saturando distintamente cada !H ou utilizar a

seqüência de pulsos apresentada na Fig. 27

Fig. 27: Seqüência inveiMD-Rectqwnçáo-CPDECMAS-T,,,.

Neste experimento, denominado Inversao-Recuperaçâo-CPDECMAS, um
pulso de 180° (inveisâb) paia o ' H é seguido por um intervalo de tempo T,
(recuperação) e imediatamente pela seqüência CPDFJC MAS

Para compreendermos melhor esta seqüência, consideremos uma amostra
fictícia que possua dois grupos de 13C quimicamente distintos presentes em
mesmo número na molécula. Além disso, consideremos que ambos estejam ligados
a um mesmo número de ^ ' s , n, com diferentes tempos de relaxação spin-rede Ou
seja, as únicas diferenças entre estes dois grupos CHn são seus deslocamentos

químicos e os T1H*s dos seus respectivos 'H*s NO caso de se utilizar um tempo de

repetição no experimento C PD EC MAS tal que nenhum dos 'rPs se sature,
deveremos encontrar um espectro de 13C com uma proporção de intensidades de
linhas de 1:1

Quando utilizamos a seqüência de inversâo-recuperaçao, para um particular
TJ=TJ', teremos diferentes magnetizaçoes longitudinais de *H para cada grupo

distinto CHn no instante inicial da transferência de polarização, Fig. 28 Isto fará

com que as magnetizaçoes dos 2 grupos de 13C , produzidas por transferência de
_ _
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polarização, produzam linhas espectrais com proporção de
MZ1 (T^M^Cr,) Para longos T,*s, T,* na Fig 28, os espec•zr
pelos T,H's.

intens idades dada por
espectros não serão afetados

Fig. 28: Recuperação longitudinal pare distintos T1H's. Mo é a

magnetizaçáo de equilíbrio do ' H antes do pulso n

6.1 31 ResoluçSo espectral "pesada" por T | c (HR-T |C)

Um outro parâmetro crítico que afeta a resolução dos espectros de 13C é o
tempo de relaxação spin-rede do próprio 13C, T | C l63^4). Para introduzir o efeito

deste parâmetro no espectro devemos nos utilizar também de técnicas de inversão
recuperação ou alterando adequadamente o tempo de repetição da seqüência tal
como discutido no item anterior porém, agora para o I3C

Existe três formas para "pesai1* o espectro por este parâmetro Uma delas é se
utilizar da técnica DECMAS precedida por um pulso de 18(T (inversão) para o I3C
3guido de um intervalo de tempo T|(recuperação) A segunda forma seria, ainda

utilizando a seqüência DETMAS, alterando adequadamente o tempo de repetição
do experimento

A última forma seria utilizar a seqüência de pulsos apresentada na Fig 29
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Fig. 29: Seqüência Inveisáo-Recupeiaçâo-CPDECMAS-Tjç.

A ptesença do pulso de 90° para o 1?C logo após a transferência de polarização,
faz com que a excitação do 13C, até este instante, equivalha a um pulso de 180°
(inversão) O intervalo de tempo Tj seiá o tempo de recuperação, onde os 1 3Cs

relaxarão longitudinalmente. Após Tj, faz-se a medida do sinal na presença de

DEC e MAS.

6 1 3.5 Resolução espectral "pesada" por Tzc ( H R T ^ ) i

Ainda nas seqüências CPDECMAS ou DEC MAS, podemos introduzir um
outro parâmetro de medita baseado no desacoplamento. Se em qualquer uma
destas seqüências introduzirmos um tempo de espera adicional, T , entre o

período de excitação e o desacoplamento, Fig. 30, poderemos distinguir, no
espectro de RMN, se os 13C estão ou não ligados diretamente aos *H bem como o
número de *H que estão ligados I43 '70!

Isto se deverá ao fato de que, quanto mais núcleos de *H estiverem ligados aos
núcleos 13C menor seiá seu tempo de relaxação transveisal, devido ao
acoplanento dipolar mais intenso na ausência de desacoplamento. Deste modo,
podemos ajustar a duração desta espeta de tal modo que os 13C dos grupos CHn

(por exemplo, n=3) já tenham relaxado antes de se começar o processo de

- 6 0 -
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desacoplamento, determinando seu desaparecimento no espectro

R F x

RF l 3 r

n/2

RF l H

X

CP

RFy

CP

RF..

MAS .

aquisição

DEC

^ i

—*-t

U
Fig. 30: Seqüência CH)ECMAS-T2^

6.1 36 Transferência de polaiizaçio "pesada" por T j _£ (CP

Ainda na seqüência CPDECMAS podemos introduziro contraste por T , ^ nos

espectros de 13C l55^6) como mostra a Fig 31 Nesta seqüência, os núcleos de 13C
são mantidos Mspin-lockedM durante um intervalo de tempo T logo após a
transferência de polarização. Neste período , T, os grupos de 13C com Tif)C

ts

diferentes relaxam de forma distinta alterando as intensidades das linhas espectrais

- 6 1 -
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n/2

RF lH

X

CP

RFy

CP

MAS

aquisição

DEC

1

Fig. 31 Seqtêncta CFDECMASTlpC.

6 14 Conclusío

Como acabamos de ver, a eficiência do processo de transferência de
polarização é determinada pelos valores relativos de diferentes tempos de
relaxação e pela precisão com que é estabelecida a condição de Hartmann-Hahn,
visto que esta também é afetada pela MAS

Todas estes fatores, que podem afetar as intensidades relativas do espectro de
alta resolução, tomam esta ferramenta experimental formidável, inclusive na
própria determinação destes tempos de relaxação. Porém, pelo mesmo aspecto,
torna-se um experimento muito difícil de se realizar sem o conhecimento prévio de
todos os tempos de relaxação envolvidos, os quais geralmente são desconhecidos

Deste modo, as vezes não podemos confiar plenamente nas intensidade!
relativas das linhas espectrais obtidas

Outros fatores também podem afetara resolução ou a intensidade das linhas do
espectro tais como: temperatura da amostra '671 e efeito Overhauser nuclear I54 '91 '.

Finalmente, a técnica de polarização cruzada é aplicável a qualquer outro tipo
de núcleo raro na presença de uma espécie abundante acoplada por interação
dipolar, sendo particularmente útil para núcleos com y baixo
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Desacoptamemto <

Como já discutido no capítulo introdutório deste texto, o método utilizado para
eliminar a interação dipolar entre dois spins nucleares, I (13C) e S(*H), é aplicar
um campo de RF constante em ressonância sobre o spin S, de amplitude HJS.
Como resultado final, a componente z de S oscilara senoidalmente na freqüência
V H . Q , tendo como valor médio < S7>=0

Para analisar este problema, tomemos a hamiltoniana de spin I97 '

H = - >,h.H0 I z - > s h H o S z + D IZ.SZ (Eq 103)

onde os dois primeiros termos representam os termos Zeeman dos spins I e S
respectivamente, o segundo termo representa a interação dipolar secular entre
ambos com

(Eq 104)
3 ^

e o terceiio teimo representa o campo de RF sobre o spin S para efetuar o
desacoplamento e é dado por

f%x = - Ysh.H!S(Sxcoscogl - SY senwgt) (EfJ | 0 5 )

Vejamos agora este problema em um sistema de referência duplo, que sera um
sistema de laboratório para os spins I e um sistema girante em torno do eixo z com
freqüência ws para os spins S

Logo, se a hamiltoniana original # e a função de onda Y obedecem

(Eq 106)-M___ — // Y

podemos definira função de onda transformada Y' por

(Eq 107)

qual, quando substituída na Eq 106 fornece
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dt

onde

- Yrh.H0 .Iz- D.IZ.SZ

(Eq 108)!

109)|

()
k-Hlsi

(Eq 110)

i
Para resolver esta haniltomana vamos assumir que aplicamos um campo de

desacoplamento, H j s , intenso tal que

•ys h H
e f g

D (Eq 111)

e trataremos o termo de acoplamento dipolar, D. I z S z , como uma perturbação
Toma-se então conveniente, definir os eixos (x',y*/*) tais que z' resulta ao

de Hef g , e os eixos y e y' sejam coincidentes, Fig. 32.

Fig. 32: Campo efetivo agindo sobre os spins S no sistema
gininto de coordenadas com o campo de RF para

desacoplament) fora de ressonância (hg»O)

Esta transformação fornecerá

Sz = SZ' cosa - Sx- sena (Eq 112)

- 6 4 -
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com

cosa

' V H 1S+ N) (Eq .113)

A hamiltoniana não perturbada será dada então por

Sz' (Bq.

com airtoestados |mj m s«>, os quais são autofunçoes de Iz e S z , , e a peiturbação

toma-se
D IZ.SZ = D I Z (S Z . cosa - S x - sena) ( B q {I5)

Como o termo S x - não possui elementos diagonais na representação

(mj mg«>, teremos os seguintes níveis de energia

g mg
f + D.mj.nijjvcostt .

(Eq 116)

Um pulso de RF de v/2 em ressonância com os spins I poderá então introduzir
transições com regras de seleção dadas por

de modo que as mudanças em energia, ÂE, serão

Yi-h.Hfl- D mg- cosa . (Eq 118)

Teremos então um espectro de RMN para os spins I, composto por duas linhas
definidas pelos dois valores de mg

( = ± x/z , cujo espaçamento entre ambas será

função de quão longe estiver cog de Yg Ho Na exata resjonãncia para os spins S,
^ S " Yg Ho # o espectro dos spins I consistiiá de apenas uma linha, tal como se não
houvesse a interação dipolar, já que cosa » 0

Toma-se evidente então que, para um colapso perfeito das linhas espectrais
produzidas pela interação dipolar, devemos satisfazer a condição de ressonância
para os spins S e utilizar uma intensidade de campo de RF, H, g , tal que

Y g k H l g » D Porém, não será possível satisfazer a condição de ressonância
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para todas as espécies de spins S com deslocamentos químicos distintos presentes
na amostra, piincipalmente devido ao fato de que a duração do pulso de RF para
desacoplamento é dada pelo tempo de aquisição do sinal do spin I, já que ambos
são simultâneos. Como cs tempos de aquisição para espectroscopia de alta
resolução são da ordem de ls (para 13C), as bandas espectrais de excitaçãb paia o
desacoplamento serão da oniem de lHz, enquanto que a distribuição de
deslocamentos químicos (para 1H) será da ordem de lKHz (para um campo
estático de 2T) Para superar este problema, devemos trabalhar com campos de
RF, H l g , intensos de tal modo que possamos satisfazer a condição exposta na

Eq. 111 ainda fora da condição de ressonância ou utilizar técnicas especiais de
modulação de RF (em fase e/ou amplitude) de tal foima que possamos alaigar a
banda espectral da RF para o desacoplamento, cobrindo toda a gama de
deslocamentos químicos do spin S e evitando de trabalhar com potências de RF
muito altasí57^8'.

- 6 6 -
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r APlTULO 7: O ESPECTRÔMETRO DE RMN

Para a obtenção de espectros de sólidos com alta resolução por RMN, devemos
ter em mãos um especüômetro que pemrita a execução de um experimento de
dupla ressonância e rotação da amostra em tomo do ângulo mágico U2,47,1O7,1O8)
Tais características não são encontradas em um espectiômetro convencional

Em nosso laboratório iniciamos a pesquisa nesta área readaptando um
cvpectrômeüD convencional já existente Construímos transmissores e cabeçotes de
dupla ressonância e lotores com piopulsão a ar comprimido e mancai aerostático

Porém, apresentaremos neste capítulo somente a versão atual do espectrômetio
de alta resolução, o qual é muito veisátil e pemute não somente a aplicação de alta
resolução em sólidos e líquidos como também especüoscopia de baixa resolução e
medidas de tempos de ielaxaçào transversal e longitudinal. Além disso, o sistema
permite variara temperatura de -120°C até +16Q°C.

O diagrama de blocos deste espectrômeüo está apresentado na Fíg. 33.

stnteüzador ( lH) transmissor (

13,
sintetizador ( C) transmissor ( C)

amplifc adores
de potência

13,

gerador de
eventos

I

cabeçote

RMN

dupla

MAS

magneto ~ I |
VLF7

pré-amplificadores \ /

Macintosh Hei:
controlador do
espectrômetiD
e processador

de sinais

1
digitalizador

e
averager

fase

quadrature

receptor
heterodino

Fig. 33: Diagrama de blocos do espectrômetro.

O campo magnético externo é produzido por um magneto supercondutorde 21

Com este valor de campo magnético e trabalhando com C e H teremos,
respectivamente, as seguintes freqüências de ressonância ~21MHz e ~85MHz

Os dois sintetizadores proverão estas duas freqüências
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A geração de pulsos de RF fica a cargo dos 2 transmissores que são controlados
pelo gerador de eventos. Uma vez produzidos os pulsos de RF em baixo nível, eles
são amplificados por amplificadores de alta potência e, encaminhados ao cabeçote
de RMN de dupla ressonância com MAS.

Após a excitação do sistema de spins em análise o sinal emitido, FID, é pré-
amplificado e fornecido ao receptor, o qual fornece ao digitalizador o sinal FID
com suas componentes em fase e quadrature Estes sinais digitalizados e
adequadamente promediados pelo "averager** são enviados ao computador para o
seu processamento O gerador de eventos estabelece toda a temporização do
experimento e é programado pelo computador, o qual gerencia todo o
espectrômetro via interfaces seriais.

A seguir apresentaremos especificações gerais sobre os principais componentes
apresentados no diagrama de blocos do espectrômetro e, posteriormente,
discutiremos com mais detalhes os componentes mais relevantes para a
espectroscopia de alta resolução em sólidos, alguns dos quais desenvolvidos em
nosso laboratório.

7.1.0 magneto

O magneto supercondutor é da Oxford Instruments, modelo 85/310HR, o qual
possui as seguintes especificações'104^:

- campo magnético = 2.0 T;
- homogeneidade de campo = 0 25 ppm em uma esfera de 20 mm de diâmetro;
- 7 bobinas de homogeneização de campo supercondutoras para as seguintes

ordens de correção: X,Y,Z,ZX,ZY,XY e X2- Y2 , I
- 15 bobinas de homogeneização de campo à temperatura ambiente para as

seguintes ordens de correção: Zg, Z, , Z2 , Z3 , Z4, X, Y, ZX, ZY, XY, X2- Y2;
Z2X,Z2Y,ZXY,Z(Z2-Y2);

- estabilidade de campo = 0.1 ppm/hora,
- diâmetro útil - 310 mm,
- comprimento útil = 947 mm

72. Sintetízadores e amplificadores de potência

Os sinteüzadores cão da Wavetek, modelos 5120A e 5130A Eventualmente
utilizamos outro da General Radio, modelo 1061

Os amplificadores de alta potência são os seguintes: um banda-larga ENI,
modelo 3100L, com ganho nominal de 50dB e utilizado geralmente para o canal de

C, e um sintonizado em 85MHz da Henry Radio, com ganho nominal de 55dB e

utilizado somente para o canal de H

6 ô -
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7.3. Gerador de eventos

O gerador de eventos é da Tecmag, modelo LPUlJ105 ' É um programador de
pulsos desenvolvido especialmente para aplicações em RMN. He gera os
diferentes intervalos de tempo requeridos em um experimento de RMN,
controlando praticamente todos os componentes do espectrômetro Com resolução
de 100ns e uma largura mínima de pulso de 200ns, o programador de pulsos
permite a geração seqüencial de 2018 eventos com 61 linhas independentes Estas
linhas independentes podem ser eventualmente agrupadas em n Unhas de modo a

controlar um sistema qualquer que exija 2 níveis. Além disso, dentio destes 2048
eventos podemos definir 4 "loops" independentes com no máximo 32727
repetições. Ele faz parte de um sistema mais complexo denominado LIBRA,
também da Tecmag, o qual, por sua vez é controlado por um software denominado
MACNMR, que é executado em um computador Macintosh Hei

7.4. DjgiUüizador de sinais e "avenger"

, O digitalizador e "averagei** de sinais é da Tecmag, modelo F12 ' 1 0 5 l Os dois
canais de RMN, os sinais FID em fase e em quadrature, são sempre amostrados
simultaneamente com um tempo mínimo de digitalização de lus e resolução de
12bits Os dados são armazenados ou adicionados em uma memória piópria para o
"averagef e postenormante remetidos para o computador para serem processados
pelo MACNMR, via uma interface paralela de 32bits. Ele é diretamente controlado
pelo gerador de eventos, LPUL, e faz parte do sistema LIBRA

7.5 Transmissor e receptor de RF

Utilizamos simultaneamente dois tipos de transmissores em nosso
espectrômetro Um construído em nosso laboratório l|07>!nfíl( utilizado geralmente

para o canal de H, e outro adquirido da Tecmag, modelo NMRkit ' l 0 5 ' , utilizado

[geralmente para o canal de C Ambos produzem pulsos de RF em baixo
jnível(~10dBm)

O transmissor construído em nosso laboratório tem seu diagrama apresentado
I na Fig 34

6 9 -
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smtelizador ((H
lOMfe

sintetizador ( C)

atenuador
variável

I
legenda:

saída pulsos RF

, controlado
gerador ae <

-O saídas de refe
emrase e quadrat

para receptor

Fig. 34: Transmissor de RF.

Este transmissor fornece pulsos de RF comprise time** e "fall time** de ~200ns
nas duas freqüências de ressonância. Etes são produzidos pelochaveamento da RI
por me» dos "RF svitches** da Minicircuits l |02l, modelo KSW-246, os quais sã
controlados pelo gerador de eventos. Além disso, fornece as referências em rase i
quadratura (0°,9(T), através de divisores de potência e junções híbridas (PS/C 1 i
2 e JH), para um receptor homodino sensível à rase. Os PS/C 1 e 2 sã<
respectivamente os seguintes modelos da Minicircuits: PSCQ-2-90 , que trabaltas
na faixa de 55-90MHz, e o PSCQ-2-50 , que trabalha na faixa de 25-50MHz /
junção hibiida utilizada foi da Anzac, modelo JH-6-4, que trabalha na faixa de 2
32MHz. Os divisores ou combinadores de potência (0o, (P) utilizados no resto d<
circuito são da Mimcircuite, modelo PSC-2-1, que trabalham na faixa de 0.1
400MH z. Deste modo, o canal de alta freqüência produz pulsos de RF com 2 rasei
distintas (0o,90°) e referências em fase e quadratura na faixa de 55-90MHz
Enquanto que o canal de baixa freqüência produz pulsos de RF com apenas um
fase e referências em fase e quadratura na faixa de 2-50MHz Os dois canaii
permitem o controle da intensidade dos pulsos de RF através de atenuadore

7 0 -
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rotativos de 0-80dB, cujo nível máximo de saída é da ordem de OdBm Os
sintetizadoies não fazem parte do transmissor propriamente dito, porém foram
incluídos no circuito para melhor compreensão Do mesmo modo deveríamos ter
incluído os amplificadores de potência já que, naturalmente, fazem parto da
geração de pulsos de RF paia um experimento de RMN

O transmissor da Tecmag está construído em conjunto com o receptor de RF e
filtro de áudio no modelo NMRkil Desta forma discutiremos todos os três
conjuntamente
[ O transmissor heterodino gera a freqüência intemnediária, FI, do NMRkit
(1125MHz) a partir de uma referência externa proveniente do smteuzador
(10MHz) Ele pioduz pulsos de RF com banda única (SSB) na freqüência de
ressonância desejada , FR, pela nixagem da FI com a freqüência produzida pelo
próprio sintetizado^ FS, na forma FR « FS - FI He possui um "gate control*'
que produz, a partir de pulsos prévios fornecidos pelo gerador de eventos, sinais de
controle que selecionam a fase da FI ((T,9(Pf 180*, 270°), que controla a duração
dos pulsos de RF e que liga e desliga o receptor de RF Para evitar saturação e
mesmo quebra do receptor de RF o "gate control" sempre o desliga durante a
aplicação dos pulsos de RF em alta potência e o liga novamente após um intervalo
Ide tempo variável (~10p.s) O diagrama de blocos do transmissor está apresentado
' Fig 35r

1 sintetizador
T45MHz 1FS

IOMHZI -1—-—i U.25MHz 1
o—|geraçãodaFI|- transmissor

SSB
controle 2 bitsda fase | * U1U> 1 bit

gate control

eventos I
pulso de RF

chaveamento da RF

Fig 35: Transmissor de RF (Tecmag) |105l

O receptor prove a demodulaçâo do sinal observado para a faixa de áudio O
il de RMN é inicialmente demodulado para a FI pela mixagem da FR com a
# ™ foima: FI = FS - FR Após passar por um filtro passa-baixa, o sinal é

"jjfc^o e então demodulado na faixa de áudio em fase e quad rat ura A fase
180*, 270°) na recepção pode ser controlada diretamente pelo geradorde
O diagrama de blocos do receptor está apresentado na Fig 36
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sintetizador
2

-O

1
o

sinal proveniente FR
do cabeçote RMN

FR

demodulação
paraFl

FI

45MHz

ulaçaodemod
para áudio

Tasee

controle on/off
do receptor

fase

quadratura

I
filtro/áudio
dois canais

Fig. 36: Receptor de RF (Tecmeg) • l051.

Os dois sinais em quadratura são finalmente filtrados e amplificados por ui
filtro de áudio de 4 pólos Buttervorth (ou Bessel) e transmitidos ao digitalizado
de sinais e "averagei*.

76 O cabeçote de RMN dupla

O cabeçote ou sonda de espectioscopia de alta resolução em sólidos por RM1
consiste de duas partes distintas. Uma parte que envolve radiofreqüência (RF)
outra que envolve a rotação da amostra em torno do ângulo mágico Discutiremo
agora as duas separadamente

7.6.1 O circuito de RF

O circuito de RF para efetuar um experimento de dupla ressonância nada ma
é do que a associação de dois circuitos convencionais de RF da RMN simples ^'
2Q?2f>2\ 12] Por esta razão começaremos nossa discussão com eles ' I 0 7 ' ! l3V

Para excitarmos os núcleos atômicos de una amostra é necessário colocá-la n
interior de uma bobina, geralmente solenoidal, e aplicar sobre esta uma corrert
alternada com a freqüência de Laimor, com intensidade suficiente para que
campo magnético oscilante produzido, consiga le tirar a magnetizaçâo nuclear d
seu estado de equilíbrio ao longa do campo externo. Ao manipular-se esta potênci
de RF (-100W) toma-se necessário observar as condições de onda refletida pel
carga pois esta pode danificar os equipamentos utilizados Como, normalmente,
impedância padrâo para os equipamentos de RF é de 50Í1 e a carga que se qis
excitar é uma índutância, necessitamos projetar um circuito de RF para
casamento de impedâncias Além disso, faz-se com que L pertença a um circid
ressonante para intensificar o valor de campo de RF produzido peb bobina. Con
a bobina de detecção de sinal é a mesma da excitaçâo, pelo princípio d
reciprocidade, quanto mais alto é o valor do campo de RF produzido, mais sensívi
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seiá a bobina para detectar pequenas variações de fluxo magnético O circuito de
RF adotado para este fimestáesquematizado na Fig 37

Fig. 37: Circuito de RF básico.

Os capacítores C g e Cp são, respectivamente, capacitores colocados em série e
em paralelo com a bobina Predominantemente, C s controla a impedância e C p a
sintonia do circuito Conhecendo-se a indutância, L, e o fator de qualidade, Q, da
bobina de RF, a impedância de entrada, RQ , que se quer obter e a freqüência de
ressonância do circuito, w, a qual deve ser igual à freqüência de ressonância dos
núcleos, podemos determinar os valores das duas capacitáncias a serem utilizadas
pelas seguintes expressões:

[(QcoL-R0)R0co2]
-xâ

(Eq 120)
e

- 1

- S L (Eq 121)

Os valores de Q e L são determinados experimentalmente via um medidor de
fator de qualidade da Hevlett-Packard, modelo 260A; Ro = 50fl e coé dado pela
relação de Larmor.

Quando se deseja trabalhar em dupla ressonância, toma-se necessário construir
um circuito que permita a excitaçao da amostra em duas freqüências diferentes Ele
deve ser construído de tal forma a não produzir ondas refletidas, não permitir a
passagem de RF de um circuito para ouüo, para evitar enviar potência de RF na
•ntoada do receptor de RMN ou amplificador de potência e permitir a sintonia das
duas freqüências independentemente O desacoplamento dos dois circuitos
iwsoadores pode ser feito de duas formas distintas

Utilizar 2 bobinas de RF com circuitos de sintonia iguais aos convencionais,
JJjjPondo-as de tal modo que os cimoos oscilantes produzidos por elas sejam
P*i|»emiculares entre si, evitando assim a indutância mútua entre elas O circuito
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de RF pode ser montado como indicado na Fig 38 Nesta figwr denominamos as
duas freqüências de trabalho de alta freqüência, HF, correspondente aos núcleos
abundantes, e de baixa freqüência, LF, correspondente aos núcleos diluídos. Os
índices L e H associam os componentes aos circuitos de baixa e alta freqüência
respectivamente.

Fig. 38: Circuito de RF com duas bobinas.

Ou então, utilizara propriedade das linhas quarto de onda

z E . z s (Eq 122)

onde Z o é a impedància característica da linha (50A), ZE é a impedància de
entrada da linha e Z g é a impedància de saída da linha Com esta propriedade
podemos construir um circuito de dupla ressonância com apenas uma bobina,
Fig 39

\J
LF

1

CSL

I!II
CPL~

A L

T wü

KM
aberto

1 T

1
L
;
c

br

ur

II
"T" LPH

1
toci
30 U

rcmtado
>rra

KJ
HF

1

Fig. 39: Circuito de RF com apenas 1 bobina.

Os cabos de quarto de onda sao sintonizados para a HF, o que toma (
montagem mais compacta Para a H F o cabo de quarto de onda curto circuitado ao
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[ferra se comporta como uma linha de alta impedância e o aberto como um curto
[circuito ao terra. Deste modo, o circuito de RF para a HF se comporta da mesma
[forma que o circuito de RF simples da Fig. 37, pág. 73. No ramo de LP as linhas
[não esfio sintonizadas e já não possuem características de transformadoras de
[impedância Neste caso, elas se comportam como uma alta impedância no ponto A

i como uma baixa impedância ponto B, aproximando-se novamente ao circuito da
hg 37, pág. 73

Na prática, ambas concepções produzem problemas. As sondas com 2 bobinas
apresentam grande desacoplamento (~20dB) entre os dois circuitos de RF

>rque é sempre difícil conseguir eliminar a indutância mútua entre elas. Porém,
demos introduzir filtros de rejeição nos dois ramos do circuito e aumentar

[fignificantemente o desacoplamento entre elas (> 6MB), Fig 40

filtro rejeição
paraHF

filtro rejeição
para LP

Ffc. 40: Circuito de RF com duas bobinas modificado

No caso dos circuitos que utilizam linhas de quarto de onda, o sinal de LP vê
ponto A, devido ao cabo com extremidade aberta, um efeito capacitivo que se

wocia ao capacitor C gL. Já no ponto B, o efeito do cabo com extremidade em
é indutivo. Apesar da baixa impedância para a LF, o ponto B nao atenua

>talmente este sinal e, portanto, não isola totalmente os dois canais de RF
"3MB); e uma variação em CP H fará com que a sintoma de LF seja alterada
>go, este circuito também não tem ajustes independentes para os LF e HF A
"~ iução de um capacitor em série com o cabo de quarto de onda curto circuitado

itirá a anulação da impedância de sua indutância quando atingida a
fonância para a LF. Os cabos de quarto de onda podem ser substituídos por

itos íessonantes LC série e paralelo sintonizados como mostra a Fig 41
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figura a
'SL

O-
LF

PL

SH

-O
HF

PH

V
ambos sintonizados

emHF

figura b

O
LF

•w-

SH

-o
HF

PH

4
filtro rejeição filtro rejeição

paraHF para LF

Fig. 41. Circuitos de RFcom 1 bobina modificados
a) com circuitos LC para HF,
b) com filtros de rejeição para HF c LF

Esta opção se trata de uma topologia que nos fornece uma sintonia melhor das
"linhas de quarto de onda*

A escolha de uma destas duas opções, Fig 40 ou Fig 41, depende do tipo de
experimento que se quer efetuar.

Quando se trata de experimentos de dupla ressonância não envolvendo a
polarização cruzada, o circuito de 2 bobinas é mais indicado Isto poique ele
permite uma grande isolação entre os dois canais, evitando a saturação do receptor
devido à possível HF em alta potência que pode atingir o sistema de detecção de
baixo nível para LF. Este tipo de sonda é muito útil para espectros copia de alta
resolução em líquidos.

No caso de experimentos com polarização cruzada, o circuito de apenas 1
bobina é necessário. Isto se deve ao fato de que a condição de Hartmann-Hahn
deve ser satisfeita ao longo de toda a amostra. Isto pode ocorrer somente quando a
inomogeneidade de campo de RF é idêntica para as HF e LF Deste modo, a única
forma de se satisfazer esta condição é utilizar somente uma bobina para as duas
freqüências :
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Como nesta tese estamos interessados em espectroscopia de alta resolução em
sólidos, a qual utiliza a técnica de polarização cruzada, discutiremos de agora em
diante apenas a construção de sondas de dupla ressonância com apenas 1 bobina
Por se tratar de uma topologia que apresenta melhor desacoplamento entre os dois
circuitos (-5MB), devido à presença de dois filtros de rejeição, um em HF e outro
em LF, optaremos pelo circuito da Fig A lb. Além disso, este circuito nos fornece
uma facilidade maior na escolha dos capacitores CP L e CP H Isto porque o filtro de
rejeição de HF se comporta como um capacitor em paralelo com CP L t permitindo
que este possa ler valores menores para definir a ressonância em LF, e o filtro de
rejeição de LF se comporta como um indutor em paralelo com CP H , permitindo
que este possa ler valores maiores paia definira ressonância em HF

7 62 A construção do cabeçote de RMN

Na construção do cabeçote é importante se respeitar alguns cuidados básicos
{83,107,1131

A pnmeira consideração concerne à dimensão da amostra a ser acomodada na
bobina. Sabemos que o valor do campo de RF produzido na bobina é dado por:

(Bq 123)

onde V é o volume da bobina em cm3, P é a potência de RF em Watts fornecida ao
circuito de RF, Q é o fator de qualidade do indutor e v é a freqüência de Larmor
em MHz Logo, uma bobina feita para acomodar grandes quantidades de amostra
terá um campo de RF mais baixo Desde que a relação sinal/mído (S/R) é
proporcional ao número de núcleos e ao quadrado do fator de preenchimento, um
cabeçote apresentará boa relação S/R com uma particular dimensão de amostra
Porém, se a amostra for pequena comparada com a bobina, o fator de
preenchimento será pobre e resultará em uma menor S/R Então, toma-se
fundamental escolher uma dimensão adequada para a bobina de acordo com a
quantidade média de amostra que se utiliza

A sonda não pode produzir sinais espúreos Um dos sinais perniciosos que
surgem são provenientes de vibrações mecânicas da sonda, microfonia A
microfonia resulta da má fixação da bobina de RF e dos outros componentes da
sonda. Por exemplo, quando se pulsa RF na bobina, esta se encontra imersa no
campo magnético externo intenso, deste modo ela é sujeita a foiças que a fazem
oscilar mecanicamente Além deste tipo de oscilação mecânica, podem ocorrer
vibrações devidas à rotação da amostra e outras acidentais Estas vibrações podem
modulara capacitância existente entre a bobina e a estrutura da sonda degenerando
a sintonia da mesma

Outra fonte de tirais íápúreos é a utilização de materiais que possuem o núcleo
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que está em observação no experimento de RMN, para a fixação, por exemplo, di
bobina ou estruturas próximas a ela. Uma outra forma perniciosa de degradação d<
sinal de RMN e muito difícil de se detectar é proveniente de soldas malfeitas
Devido as altas correntes que circulam na sonda, elas tendem a se deteriora
rapidamente. Um cuidado especial deve também ser dado aos equipamento
adicionais que se inclui em uma sonda tais como: sistema de controle di
temperatura e sistema de monitoração da freqüência de rotação da amostra Com
o cabeçote devera manipular potências de RF que pode variar de dezenas ai
centenas de Watts a construção do circuito de RF deve ser muito cuidadosa par
evitar que ocorra faiscamento e deterioração dos pulsos de RF

Deste modo devemos fixar rigidamente, não somente a bobina de RF, ma
também todos os componentes do cabeçote. A estrutura geral do cabeçote pode se
feita de alumínio já que este é um material não magnético e servirá também d
blindagem de sinais espúieos externos à sonda, quando aterrada adequadamente
Para o suporte da bobina, em particular, pode-se utilizar algum plástico especiá
material cerâmico ou vidro, que não contenha o núcleo sob medida e não degrade <
fator de qualidade da mesma. Nenhum componente da sonda pode se
ferromagnetic o ou possuir impurezas paramagnéticas.

Os capacitores a serem escolhidos devem possuir altos fatores de qualidad
(>1000) e suportar altas voltagens (~KV) e altas correntes (~A) Em geral ele
devem ser variáveis para facilitar a sintonia dos circuitos.

A escolha dos parâmetros físicos da bobina de RF envolvem um grande númer
de requerimentos conflitantes. Paia se obter uma bobina com alto Q(~200) e bo
homogeneidade de campo basta seguir 2 parâmetros técnicos:

- fazer bobinas solenoidais com diâmetro igual à altura e
- espaçar os enrolamentos da bobina à uma distância igual ao diâmetro d

próprio fio

A fórmula apresentada a seguir ajuda a estimar o numero de voltas necessária
para se obter uma indutância L em uma bobina solenoidal:

2 .2

L = n d
3.5d + 4c (Eq

onde L é dada em M-Henries, d é o diâmetro da bobina dado em cm e c é
comprimento da bobina também dado em cm Porém, a construção da bobin
adequada sempre dependerá da habilidade técnica de quem está construindo
sonda

Escolhidos todos os componentes da sonda, toma-se agora necessário instais
cada subcircuito em compartimentos separados e perfeitamente blindados entre si
de modo a evitar o acoplamento mútuo entre eles, como esquematizado na Fig. 42
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compartimentos blindados

Pig. AZ: Blindagem dos sob-ciicuitos de RF

O circuito mostrado na Fig 42 foi montado sobre duas bases circulares de
alumínio separadas por duas chapas, também de alumínio, em cruz, Fig 43 e
Fig 44 Desta forma produzimos quatro compartimentos triangulares separados e
blindados entre si, já que posteriormente fechamos todos eles com uma outra chapa
de alumínio em forma de anel A bobina de RF fica fora destes 4 compartimentos
para que seja possível trocara amostra Constmído o suporte rígido e blindado para
o circuito de RF, nós o adaptamos em um tubo de alumínio dfe 120mm de diâmetro,
o qual servira também de suporte e blindagem geral já que a bobina de amostra
ficou fora dos outros compartimentos, Fig 45. Este suporte de alumínio possui
portas laterais para permitira troca da amostra e é fixado ao magneto por meio de
anéis de acrílico e parafusos. Estes parafusos de fixação fazem também a função de
estabelecer um terra comum entre o cabeçote e o magneto e estão instalados em
uma flange de alumínio adaptada em uma das extremidades do cabeçote O ajuste
dos capacitoies vaiiáveis é feito mediante varetas de fenolite que dão acesso ao
interior do cabeçote pela flange de fixação de alumínio Todas as varetas de
fenolite possuem travas de segurança para evitar acidentes que possam alterar a
sintonia da sonda

Este tipo de cabeçote foi construído com rotores comprados da DOTY ou
constniídos em nossa oficina mecânica e também sem iotores, para obter espectros
do tipo "povder"
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SUPORTE E
BLINDAGEM
OE Al(TERRA)

COMPARTIMENTO 4
FILTRO HF
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LATÂO..
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BASE DE Al
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Pig. 43: Representação dos compartmentos
onde instalamos os circuitos deRF.
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Fig. 44: Aspecto gera) da Instalação dos circuitos de RP.
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Fig 45: Aspecto gerei do cabeçote construído.

7.6.3 Sintonia do cabeçote de RMN dupla

Uma vez construído o cabeçote de RMN dupla, testado em bancada e fixado n
magneto com a amostra no interior da bobina (girando em ângulo mágic<
podemos proceder a sintonia

Inicialmente devemos proceder a sintonia dos circuitos que trabalham com <
filtros de rejeição de HF e LF, já que as mesmas afetam os circuitos de sintonia d
bobina de RF em LF e HF. Para sintonizar estes dois circuitos devemos injetar P
em HF (ou LF) no canat de HF (ou LF) e observar o nível deste sinal no canal <!
LF (ou HF) Ajustando o capacitor Cw (ou C*) de modo que este circuito ressoe e
HF (ou em LF), deveremos minimizar o nível deste sinal no canal de LF (ou HF
Feita a sintonia destes dois filtros, atuando sobre os capacitoies C * e C", estes ú
fixados pelas travas de segurança

O procedimento de sintonia dos 2 circuitos de RF pode ser feito utilizando-!
um gerador de varredura da Hevllet Packard, modelo 8690B, e um divisor <
potência da Minicircuits, modelo PSC2-1.0 divisor de potência é utilizado porq
sua porta A é isolada da porta B (~25dB) quando se introduz uma impedància 1
50Í2 em sua porta S, Fig 46
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Pig. 46: Isobção das portas ÂeBdo divisor de potência

O circuito de RF é então conectado ao gerador de varredura e a um
oscibscópio por meio de um divisor de potência, Fig. 47.

I
gerador de
varredura

PSC
B

freqüência
desejada

osciloscòpio

Pig. 47: Circuito paia a sintonia do cabeçote

O gerador de varredura injeta no divisor de potência um sinal de freqüência
variável entre dois extremos conhecidos, uma marca na freqüência onde se deseja o
atoplamento e um sinal de sincronismo para o osciloscòpio trabalhar em modo xy
Quando o circuito for sintonizado na freqüência desejada e possuir impedància de
50Í1 ela não devera aparecer na tela do osciloscòpio, Fig 47. Este procedimento é
denominado sintonia por reflexão Por este procedimento pode-se observar se os
dois circuitos de RF estão desacoplados. Se estivermos sintonizando o canal de LF
os capacitores de sintonia da HF não deverão afetar este procedimento e vice-
versa
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7 6.4 O circuito de RF para 2 traias

Para um campo magnético estático de 2 Teslas as freqüências de ressonância

para H e C são, respectiva e aproximadamente, 85 23MHz e 21.43MHz.
Utilizando o medidor de fator de qualidade paia medir as índutáncias e os fatores
de qualidade das bobinas utilizadas no circuito e conhecendo as freqüências dadas
acima, calculamos todos as capacitânctas necessárias para construir a sonda
mostrada na Fig 4 lb, pág. 76 Os valores das indutâncias P capacitâncias utilizadas
estão apresentadas na tabela 3 e na tabela 4, respectivamente

tabela 3 Indutores

indutores

L
(amostra)

L'
(filtro LF)

L"
(filtro HF)

indutância
(MH)

070

0 33

0 38

fator de
qualidade

170

220

270

tabela 4: Capacitores

capacitoies

CSH

CpL

CPH

C"

c

capacitância
necessana

ÍPF)

9 5

1.0

59.3

18 1

9 2

1670

capacitores
uülizadps
em paralelo
var0 8-10pF

—
var0 8-10pF

—
var:5-25pF
fixo 47pF
var:5-25pF

—
var0 8-10pF

—
var:5-25pF
fixo 150pF

modelo
folifloiVC-10-12

—

foliflomVC-10 12

folifloAVC-25-6

ATC 10OE

poltflom VC-25-6

jolifloiVC-10-12

polifV>«VC-25-6

ATC 10OE

0
>5000

>5000
—

>5000
>1000
>5000

—
>5000

—
>5000
>1000

potência
máxinia
ÍKVA)

19 8
—
198
—

159
120
159
—
198
—
15.9
120
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O filtro de LF introduz uma atenuação desta freqüência no canal de HF de
60dB e o filtro de HF introduz uma atenuação desta freqüência no canal de LF dp
45dB Além disso, o filtro de LF pode ser sintonizado em um intervalo de
freqüências variando de 20 5-22 5MHz e o filtro de HF em um intervalo de 81.6
até acima de 100MHz, os quais definem também os intervalos de ajuste dos
circuitos de sintonia de LF e HF

7.65. instalação do cabeçote ao espectrômetro

O cabeçote de RMN dupla é conectado aos transmissores de LF e HF e ao
receptor conforme esquematizado na Fig 48

transmissor de HF
ampiificador de

potência HF

À/4HF

HF

sonda
RMN dupla

| transmissor de LF
amplificadorde

potência LF

legenda: cabos R G 58 com blindagem simples
cabos RG 58 duplamente blindados

n pares de diodos
cruzados em série

W4LF

I receptor]E
filtro

passa baixa

filtro notch
passa baixa

_ pré-amplificador I filtro note h 1 I oré-amoli
* ' passa baixasintonizado

ificador
banda larga

Fig. 48: Diagrama de blocos da conexão do cabeçote ao espectrômetro

O ramo de excitacão em HF consiste de transmissor, ampiificador de alta
potência, n pares de diodos cruzados em série no circuito e n pares de diodos
cruzados levando um cabo quarto de onda ao temi (para eliminar ruído de baixo
nível), todos conectados em série à entrada do canal de HF do cabeçote

O ramo de excitacão em LF consiste de transmissor, ampiificador de alta
potência e n pares de diodos cruzados, todos conectados em série à entrada do
canal de LF do cabeçote, via a linha indicada pelo númeio 1 no diagrama de
blocos

SEtVICn nc



Capitulo 7: 0 rapeottônietro de

Para desacoplar o ramo de excitaçâo do ramo de detecção em LF utilizamos
um cabo quarto de onda para LF terminado com n pares de diodos ciuzados ao
terra, como indicado pela linha número 2 no diagrama de blocos.

O ramo de recepção em LF envolve a combinação em série de um filtro passa
baixa (Minicircuits, modelo PLP 21.4), um pié-amplificador banda-larga de baixa
figura de ruído da Doty (modelo LN-2L), um filtro passa-baixa para LF e de
rejeição para HF(50dB), um amplificador sintonizado (passa-banda centrado em
LF e de rejeição em HF), um outro filtro passa-baixa para LF e de rejeição para
HF(50dB) e, finalmente, o receptor.

Foram introduzidos muitos filtros de rejeição para HF devido ao fato de que,
em regime de alta potência, a sonda não consegue isolar esta freqüência do ramo
de detecção em LF, podendo saturar e até mesmo deteriorar o receptor. Apesar de
todo este aparato de filtragem de HF podemos aplicar, no máximo, potências de
desacoplamento da ordem de 1W, sem introduzir ruído no canal de detecção Isto
se deve não somente à isolaçãb entre os dois canais de RF, mas também da figura
de ruído do amplificador utilizado para HF.

7.7.0 sistema de rotação da amostra

Basicamente, todos os rotoies de alta velocidade atualmente utilizados em
espectroscopia de alta resolução em sólidos por RMN são sustentados por mancais
aerostáticos e propulsionados a ar co.nprimido '2 1 -103'1 * *'

O princípio de propulsão do rotor é baseado no esquema da Fig 49, onde as
turbinas (aietas) são impulsionadas pela obstrução do jato de ar produzido com alta
velocidade por bocais alimentados a ar comprimido em alta pressão.

jato de ar

turbinas (aietas)

Pig. 49: Princípio de propukáo do rotor.

A sustentação do rotor é feita também por jatos de ar, os quais formam um
colchão de ar em tomo dele, e que serve de lubrificante entre o rotor e a estrutura
que contém os bocais, o "stator". Além disso, este jatos de ar servem para suportar
a intensa carga radial que o lotor apresenta devido ao empacotamento assimétrico
da amostra em seu interior O sistema de rotação da amostn (vide projeto no

- Ô 6 -



Capítulo 7:0 eopectsmmtro de HHN

Projeto do rotor de alta velocidade i tático) consiste de
três partes: rotor, "stator" e o "housing".

O "housing" serve de reservatório de ar comprimido à pressão constante, com
alimentação feita pela entrada de ar 3, e sustentação do sistema A produção dos
jatos de ar para propulsâb, via entradas de ar 1, e sustentação do rotor, via entradas
de ar 2, é feita pelo "stotoi", o qual também serve de suporte para a bobina de RF
Os terminais da bobina de RF têm acesso ao exterior deste sistema vias furos feitos
no "housing* que impedem a saída de ar, Fig. 50

AMOSTRA

BOBINA RF \ (

STATOR

HOUSING

/

\ TAMPA
X / DO ROTOH

N/V

J) \ - ~ ALETAS

J / ^ - ENTRADAS
J/T DE AR

Fig. 50: Aspecto geral do sistema de rotaçfo da amostrai.

O sistema de rotação da amostra é fixado rigidamente sobre o disco de
alumínio do cabeçote que separa a bobina de RF dos outros 4 compartimentos
blindados. Ele possui também um sistema de engrenagens por meto do qual se
pode controlar a ohentaçâo do eixo de rotação do rotor com relação ao campo
magnético estático.

A alimentação deste sistema é feita via compressores de ar comprimido que não
usam óleo. O circuito de alimentação deve sercapòz de secara água contida no ar
comprimido e filtrar as partículas que podem afetar o funcionamento do rotor,
entupindo os bocais ou destruindo o mancai aerostáüco e até talvez o par rotor-

_ _
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"stator*
Para evitar a presença de água podemos utilizar nitrogênio comprimido O

circuito de ar (ou müogênio) compnrmdo utilizado para este fim está
esquematizado na Fig. 51.

compressor
de ar

, regulador de pressão da Devilbis, modelo H LB 5021,
i
i

L

filtro
de água

filtro de
partículas

sistema
de lotação

regulador
de pressão

filtro adiciona]
de partículas

i
i

J

Fig. 51: Circuito de ar comprimido.

O projeto deste sistema impõe severas restrições na escolha de materiais para
sua construção. Eles não devem conter os núcleos atômicos que estamos
interessados em medir (RMN-ineites). Eles devem oferecer facilidade para serem
maquinados com perfeição. É comum se escolher materiais de baixa dureza para
confeccionar os tutores e de aha dureza para confeccionar os "stators", de modo a
evitar a destruição dos dois em caso de algum acidente. Como podemos utilizar o
próprio ar comprimido que faz o rotor girar para variar sua temperatura, o material
utilizado deve ter baixa expansão térmica, alta condutividade térmica e suportar
grandes variações de temperatura Estando o rotor e o "statoi" no interior da bobina
de RF, estes não devem possuir constantes dielétrícas suficientes para introduzir
capacitâncias espúreas no sistema de RF Para se obter maiores freqüências de
rotação, seria interessante trabalhar com materiais de baixa densidade e que
suportassem altas tensões radiais. Alguns materiais que obedecem estes critérios
gerais são Kel-F (CF2-CFC1-X Zirconia (ZrO2), Safira, Macor (cerâmica vítrea

maquinável), Nitrato de Boro, Vespel e Alumina (A1O3)

Em nosso caso, porém, a escolha dos matenais levou em conta somente a sua
disponibilidade. Desta forma, optamos em construir ictores de teflon, "statois" e
"housings" de delrin. O teflon pela ausência de hidrogênio em sua estrutura e
delrín pela facilidade em ser maquinado Tais materiais não se adequam às
necessidades citadas acima, rato que implicou em baixa eficiência de nosso sistema
de lotação, apresentando freqüências de rotação de, no máximo -lOOOHz

No projeto original deveríamos utilizar Kel-F para o "housing**, macor para o
"stator" e nitrato de boro para os rotoies.

O Kel-F, apesar de possuir núcleos de carbono em sua estrutura, prove um sinal
de RMN para este núcleo muito baixo Isto porque não existem núcleos de
hidrogênio para fazer CP, nâo existe DEC com os núcleos de flúor e também não
está em condição de MAS Desta forma as linhas de ressonância do carbono do
Kel-F são muito largas e muito menos intensas do que as da amostra em análise
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O macor é um material duro, de ótima maquinabilidade e sua composição é
predominantemente de Al, Si, O, Br e K Ele possui baixa expansão térmica e
baixa constante dielétnca

O nitrato de boro é considerado de baixa maquinabilidade, porém é um material
de baixa dureza e muito ütil para aplicações de MAS em altas temperaturas,
possuindo alta condutividade térmica, baixa expansão ténraca, baixa constante
dielétrica e baixa densidade Os sistemas de rotação confeccionados com estes
materiais apresentaram freqüências de rotação da ordem de 2.5 KHz

Para determinar a freqüência & rotação dos íotores, utilizamos um foto
transistor sensível à uma maica negra feita no rotor quando iluminado. O sinal
produzido por este foto-transistor é filtrado, amplificado e analisado por um
osciloscópio ou frequencímeUo que nos fornece o resultado desejado, Fig 52.
Outro método preciso para se determinar a freqüência de rotação é por intermédio
da RMN, utilizando o conceito de ecos rotacionais ou bandas laterais Tal método
será apresentado no capítulo 8 referente aos resultados experimentais

7 8 O cabeçote de RMN dupla e MAS da Doty

O cabeçote adquirido da empresa Doty é confeccionado com os mesmos
padrões de construção de circuitos de RF e sistema de rotação da amostra
apresentados neste texto anteriormente. O ponto forte deste cabeçote é seu sistema
de rotação. Este pode girar a amostra, quando bem empacotada em seu interior,
com freqüências acirra de 5KHz, utilizando para isto nitrogênio comprimido à
pressões de ~3atm em temperatura ambiente.

A monitoração da freqüência de rotação pode ser feita durante a experiência de
RMN por dois modos distintos Um método é ótico, que transmite um sinal
infravermelho sobre o rotor e detecta o sinal refletido, que se altera devido à uma
marca negra feita cm sua superfície O outio método é triboelétrico Quando o
rotor gira rapidamente, cargas elétricas são criadas em sua superfície Estas cargas
em movimento geram um campo elétrico modulado na freqüência de rotação da
amostra e pode ser detectado por uma pequena antena O sinal produzido por um
destes métodos é então amplificado e filtrado e fornecido à um frequencímetro
específico para este fim, Fig. 52 O controle de pressão nitrogênio comprimido está
instalado ao lado deste frequencímetro

O mesmo nitrogênio utilizado para a propulsão do rotor pode ser utilizado para
alterar a temperatura da amostra de -120T até +160°C O canal de HF pode ser
sintonizado em um intervalo de lOMHz, centrado em 85MHz O canal de LF cobre
o intervalo de sintonia de 18 a 35MHz Além disso, a filtragem de HF no canal de
LF é de ~50dB, permitindo-nos trabalhar com potências de desacoplamento da
ordem de 4 OW.

O ajuste do ângulo entre o eixo de rotação da amostra e o campo magnético
estático é feito via engrenagem num intervalo de 54.7°±3* Este cabeçote pode ser
instalado ao nosso espectrômetro da mesma forma que o cabeçote feito em nosso
laboratório Maiores informações sobre este cabeçote podem ser obtidas lendo seu

_ _ _
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própho manual (103l O volume de amostra necessário para preencher estes iotores
éde250ou350uliüT>s

sele tor de detecção
ótica ou
triboelétrica ^

y

ampllflcador

filtro
on

oscüoscópio

1 !̂ "

'cc

foto-transistor
(MRD14B)

transmissão de luz
* via fibres óticas

rotor

antena
(sensor triboelétrico)

Pig. 52. Diagrama to aistema de medida de freqüência de rotação.
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CAPITULO 8: RESULTADOS EXPERIMENTAIS

Os resultados que serão apresentados neste capítulo são fmtos de testes de
funcionamento do espectrômetio, estudo básico da técnica e uma aplicação de
espectroscopia de alta resolução em sólidos em polímeros. Eles foram obtidos com
uma mescla dos sistemas desenvolvidos em nosso laboratório, Tecmage Doty.

Para se efetuar de forma adequada um experimento de polarização cruzada
(CP), desacoplamento (DEC) e rotação em ângulo mágico (MAS), devemos
realizar vários experimentos, com amostras adequadas, que nos permitam
visualizar no F D ou no espectro o resultado desejado Para isto utilizamos duas
amostras sólidas especiais: adamantano e hexametilbenzeno (HMB), Fig 53

Adamantano

•3 CHj

hexametilbenzeno

Fig. 53: Estnituni química do adamantano e do HMB.

O adamantano é interessante para testes iniciais porque apresenta baixa
anisotropia de deslocamento químico para o carbono e o alargamento de linha é
praticamente devido à interação dipolar heteronuclear C -H A partir da Fig 53
podemos observar que existem dois conjuntos quimicamenle distintos de carbono
6 grupos CH2 e 4 grupos CH. Desta forma, se conseguirmos destruíra anisotropia

de deslocamento químico e a interação dipolar, poderemos observar um espectro
de RMN constituído de 2 linhas definidas pelos deslocamentos químicos
isotrópicos de cada um dos grupos químicos, com relação de intensidades 6 4
Como para esta amostra é muito fácil fazer DEC e MAS, ela toma-se útil para
efetuar um ajuste inicial e grosseiro do ângulo mágico, a freqüência e potência do
DEC, a condição de HarUnann-Hahn e a homogeneização do campo magnético
externo

O HMB possui também dois carbonos qmmicamente distintos: o CH3 e o C ,

porém agora em iguais quantidades: 6 O grupo CH3 possui grande liberdade de

rotação e, por este motivo, o carbono deste grupo apresenta baixa anisotropia de
deslocamento químico Porém, como está ligado a 3 núcleos de hidrogênio, ele
sofre intensa interação dipolar heteronuclear O grupo C possui, por sua vez, uma



baixíssima mobilidade e, por conseguinte, apresenta uma grande anisotropia de
deslocamento químico Como ele não está ligado diretamente a um núcleo de
hidrogênio, ele está sujeito à uma baixa interação dipolar heteronuclear Isto faz
com que esta amostra seja interessante p&ia se ajustar o ângulo mágico para o
grupo Cí441. Além disso, podemos verificar os efeitos, sobre o espectro, dos
parâmetros:

- tempo de contato, T ,

- tempo de espera adicional do DEC, T ,

- freqüência de rotação da amostra.

Ajustados todos estes parâmetros, deveremos observar um espectro de carbono
para o HMB composto por duas linhas espectrais com relação de amplitudes 1:1

8.1. Comparação entre at técnicas propostas ntüzando adamantano

Para evidenciar o efeito de cada uma das técnicas que se pode utilizar na
obtenção de espectros de alta resolução em sólidos com caibono, fizemos uma
análise comparada entre elas utilizando como amostra o adamantano. As
seqüências de pulsos utilizadas para esta comparação foram:

- MAS: excitaçãb convencional do carbono via pulsos de 90* e utilização da
rotação da amostra em tomo do ângulo mágico, Fig. 54;

- DEC: excitaçãb convencional do carbono via pulsos de 90° e utilização do
desacoplamento dipolar, Fig. 55,

- DECMAS: excitação convencional do carbono via pulsos de 90° e
utilização do desacoplamento em conjunto com a rotação da
amostra em tomo do ângulo mágico, Fig. 56,

- CPDECMAS. excitaçãb do caibono via transferencia de polarização e
utilização do desacoplamento em conjunto com a rotação da
amostra em torno do ângulo mágico, Fig. 57.
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Os símbolos utilizados nas figuras de representação das seqüências de pulsos
temo seguinte significado:

- T -> duração de um pulso de 90*,

- T. «=> duração dodesacoplamento,

- T => tempo de contato para transferência de polarização,

- T -> tempo de aquisição do sinal de carbono,

- T **> tempo de repetição do expenmento,

Os espectros produzidos com estas 4 seqüências serâb apresentados a seguir e
foram obtidos cornos seguintes parâmetros do espectrômetro.

- freqüência hidrogênio: 85.234 200,0 Hz
- freqüência carbono 21 432 740,0 Hz
- numero de pontos digitalizados: 2048
- tempo de digitalização: 500us
- tempo de aquisição l,Q24s
- número de médias: 400
-fUtrodeaudk>:±l,0Khz
- freqüência do rotor 2,5Khz

- massa de adamantano utilizada « 200mg

Além disso, as seqüências de pulsos foram ajustadas com os dados
apresentados a seguir, tabelas 5,6 e 7.

tabela 5

SEQÜÊNCIA

MAS

DEC

DECMAS

CPDECMAS

intervalos di

pis

6.5

65

6.5

—

5 tempo utili;

T t o ( i H )

—

—

—

65

sado& nas seq

s

Tdec

—

1.024

1.024

1024

uências de pi

ms

—

—

—

10.0

LUSOS

ms

T c p ( ' H )

10.0
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Cs tpr»ifios utilizados nas tabelas 6 e 7 tem o seguinte significado:

- P => potência de RF estimada paia o pulso de 90*,

- P^ => potência de RF estimada para o desacoplamento;

- P => potência de RF estimada para estabelecer a condição de Hartmzmn-Hahn,

- B. -> campo magnético de RF estimado para o pulso de 90°,

- B . . => campo magnético de RF estimado para o desacoplamento,

- B. => campo magnético de RF estimado para estabelecer a condição de

HaTtmanh-Hahn

tabela 6: potências de RF estimadas para cada evento das seqüências de pulsos.

SEQÜÊNCIA

MAS

DEC

DECMAS

CPDECMAS

Watt

Pco(13C)

- 100

- 100

- 100

—

Watt

Pco( lH)

—

—

—

-100

Watt

Pdec

—

- 1

- 1

~ 1

Watt

Pcp(13C)

—

—

—

- 2 0

Watt

—

—

—

—' 1

tabela 7: campos de RF estimados para cada evento das seqüências de pulsos

SEQÜÊNCIA

MAS

DEC

DECMAS

CPDECMAS

Gauss

Bko(1 3C)

- 4 0

- 4 0

- 4 0

—

Gauss

- 1 0

Gauss

Bldec

—

~ 2

~ 2

- 2

Gauss

B|cp(l3C)

- 10

Gauss

Bjcp^H)

—

—

—
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O tempo de contato, T para estabelecer a transferencia de polarização na

seqüência C PD BC MAS, foi determinado expanmentatrnentp variando estp
até se obter o máximo sinal possível para os dois grupos quimicamente distintos
de caibono do adamantano, Fig 58

30
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e
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to

5

0

Transferência de polarização X tempo ffe contato

o

D
>•••

0

D Õ

-r

•

t -

liCII

adamantano

'"?

50
I ' " f ' I ' ' f ' I ' ' f " I • " •

10 20 30 40
tempo tie cnninto (ms)

Fig. 58: Intensidade (« a *) rto sinal de carbono pma os grupos CH
e CH2 em função do tempo de contato, T

.

Meste giáfico podemos observar qtie um tempo dp contato f\p I0m> nos
assegura a transferência de polarização total para os dois gnipos de carbono

Os espectJDs apresentados a seguir foram todos fritos com a homogpnpizac^o
do campo estático (shimming) com a amostra girando em torno do ângulo mágico
e visando comparar as seguintes seqüências :

-Fig 59, pág 98 DECe MAS,
- Fig 60, pág 98 DEC e DECMAS,
- Fig 61, pág 99 DECMAS ECPDECMAS (apenas para o grupo CH),
- Fig 62, pág 99 : DECMAS ECPDECMAS (apenas para o grupo CH2).

- Fig 63, pág 100 espectro completo de CPDECM AS

6 ue-unidades arbitrárias
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Fig. 59: Comparação das seqüências DEC e MAS
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Fig. 61: Comparação das seqüências DECMAS e CPDECMAS (CH)
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Pig. 63: Espectro com apenas CPDECMAS.

150 200

A tabela 8 nos fornece as intensidades , I , e as larguras de linha, Af, de cada
grupo de carbono do adamantano para cada uma das seqüências utilizadas

tabela 8: Intensidades e larguras das linhas obtidas para cada seqüência de pulsos

SEQÜÊNCIA

MAS

DEC

DECMAS

CPDECMAS

ua

!CH

3600

13200

431000

881000

ua.

ICH2

6000

19200

645000

1290000

Hz

AfCH

80

60

1 5

15

Hz

ÂfCH2

80

60

15

15

A tabela 9 nos fornece o fator de intensificação de cada uma destas linhas para
as seqüências utilizadas, com relação à seqüência MAS
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tabela 9: Intensidade de cada linha com relação à MAS

SEQÜÊNCIA

MAS

DEC

DECMAS

CPDECMAS

CH

1

37

327

686

CH2

1

32

336

672

A partir destes resultados podemos observar a vantagem de se utilizar as
técnicas MAS e DEC em conjunto, pois ambas se complementam na eliminação do
alargamento de linha residual Isto nos permitiu um estreitamento de linha de um
fator 50 com relação a utilização de apenas MAS Isto implica na obtenção de
Unhas espectrais decaroono com resolução daoniem de 0.05ppm

Observamos também que o fator de intensificação de sinal da seqüência
CPDECMAS com relação à seqüência DECMAS(~2) nâb atingiu o esperado (~4)
Isto se deve ao fato da amostra estar girando como descreve a Fig 25, pág 55
15101 j g e m utiii2ar MAS, conseguimos introduzir um fator de intensificação
máximo 3 entre as seqüências DEC e CPDEC como mostra a Fig 64

40 10

-1.0 10

compnrn: DEC cnm r.PDFC
1 1 1

-300 -200 -100 0 10
freqüência (Hz)

Fig 64 Comparação das seqüências DEC e CPDEC
_ _ _ _ _

200 300
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Poderíamos melhorar a intensificação do sinal se tivéssemos em mãos
atenuadores de RF com passos mais finos qua ldB ou mesmo contínuos para
ajustar perfeitamente a condição de Hartman-Hahn Além disso, outros parâmetros
devem afetara intensificação do sinal por transferência de polarização, tal como os
tempos de relaxação do carbono e hidrogênio

82 Aseqrêncn CPDECMAS utilizando o tenmetilbaizaio

Os espectros produzidos com esta seqüência foram obtidos com os seguintes
parâmetros do espectrômeuo:

- freqüência hidrogênio 85 233 400,0 Hz
- freqüência carbono: 21 433 600,0 Hz
- número de pontos digitalizados 2048
- tempo de digitalização: 166,7iis
- tempo de aquisição: 341,3ms
- número de médias: 200
- filtro de áudio: ± 3,0 Khz
- T r - 1,311s + T c p

- massa de HM8 ~ 200mg

mantendo os outros parâmetros estabelecidos com o adamantano intactos

821 MAS: ajuste do ângulo mágico e freqüência de rotação

No caso geral, onde a condição de ângulo mágico não é satisfeita (x*54.74*),
as laiguras de linhas espectrais, alargadas anisotropicamente, são reduzidas por um
fator (3cos2x~ 1) '2, ver Eq. 75, pág. 41. Logo, torna-se crucial ajustar corretamente
o ângulo mágico já que a largura de linha aumenta aproximadamente 2% da
largura de linha da amostra estática, para cada grau de desvio com relação a
x = 5 4 740 Í79JB4J

Portanto, para se utilizar corretamente esta seqüência com o HMB
necessitamos ajustar o ângulo mágrco com grande precisão Caso contrário,
observaremos somente a linha espectral do grupo CH3, pois a anisotropia de
deslocamento químico alaiga intensamente a linha do grupo C A Fig 65 nos
mostra este efeito para o HMB com diferentes ângulos %
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•1

fc)

c)

A 54.0"

647*
1 1 1 1 1 1

C9O 800 150 IOO 9O 0 ppm

Fig 65: Espectro» de I3C do HMB ilustrando o efeito
do eno no «juste do ângulo mágico l79'110!
a) =52.5°
b) =54 0*
c)=547°.

Existem outros dois métodos para se ajustar o ângulo mágico, os quais não
discutiremos aqui. Um utiliza o núcleo quadrupolar ^ K do KBr I23V Outro usa
um alinhamento ótico com laser, evitando a utilização de uma amostra padrão e
posterior troca da amostra, visto que este procedimento não garante a condição de

'8l
Ajustado o ângulo mágico, devemos agora ajustar a freqtiência de rotação d^

amostra de tal modo que observemos a linha do grupo C sem a presença de bandas
laterais. A seqüência de espectros apresentada a seguir nos mostra o efeito da
freqüência de rotação sobre a linha do grupo C As linhas assinaladas com uma
flecha são as bandas laterais do grupo C e as assinaladas com o nome do grupo d^
carbono são correspondentes ao espectro isotrópico

_ _ _
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Fig 66: Espectro de HMB com freqüência do rotor igual 1 0 KHz
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Fie. 67: Espectro de HNB com freqüência do rotor igual 1.5 KHz.
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Fig. 68: Espectro de HMB com frequênrú do rotor igual 2.0 KHz.
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Fig. 69: Espectro d« HMB com freqüência do rotor

2000 3000

2.5KHz.

A partir desta seqüência de espectros podemos determinar que uma freqüência
de rotação igual ou superior a 2.5 KHz é suficiente para satisfazer a condição de
MAS. Trabalharemos de agora em diante com a freqüência de rotação de 2 5KHz
para o HMB
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822 Polarização C ruzada: ajuste do tempo de contato

A duração do tempo de contato, T , para se obter a máxima transferência de

polarização depende da intensidade da interação dipolar entre os núcleos (C-H)
Como existem dois grupos de carbono no HMB, um ligado com 3 e outro com
nenhum núcleo de hidrogênio, podemos dtscemir claramente um grupo do outro
variando o tempo de contate». A Fig 70 nos mostra este fato.

o
3

50 -i

40 -

intensidade X tempo de contato

« 30 -

20 -
c
a>

o

É

o a

+

D
O

D
O

O C
ÔCH,

hmb

2 4 6 6
tempo de contato (ms)

70 Intensidade de linha versus tempo de contato

10

Deste gráfico obtemos que o grupo CH , apresenta uma intensificação de sinal

sempre maior que a do grupo C, antes que se atinja o tempo de contato suficiente
para que ambos já estejam na situação de máxima intensificação (T > 5ms)

cp
Apresentamos a seguir 4 espectros de HMB com tempos de contato distintos
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Pig. 71: Espectro de HMB para tempo A* contato = 0.1 ms.
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Fig 12. Espectro de HMB para tempo de contato = 0 5 ms

2000 3000
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Fig 73: Espectro de HMB para tempo de contato = 1 0 ms
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Fig 74: Espectro de HMB para «empo de contato = 5 0 ms

8 2 3 DEC: tempo de esppra

Se introduzirmos na seqüência C PD ECM AS um tempo de espera adicional, T
- 10Ô -
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entre o penodo de contato e o desacoplamento, Fig 75, poderemos distinguir, no
espectro de RMN, se os carbonos estão ou não ligados diretamente aos núcleos de
hidrogênio

RF (carbono)

x
O)

RF (hitlrog )

n/2.

I

MAS I
r
i

aquisição acq

Fig 75: Seqüência CPDECM AS com tempo de espera adicional Te

Isto se deve ao fato de que, quanto mais núcleos de hidrogênio estiverem
ligados diretamente ao núcleo de carbono, menor será seu tempo de relaxação
transversal sem desacoplamento pois a interação dipolar seta mais intensa Deste
modo, podemos ajustar este tempo de espera de tal forma que, por exemplo, os
carbonos do grupo CH3 do HMB já tenham relaxado antes que se comece o

processo de desacoplamento. Logo, no espectro teremos a presença somente óo
grupo C A Fig. 76 mostra como variam as intensidades dos dois grupos dr
carbono do HMB em função do tempo de espera 1437°1
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Pig. 76: Intensidade das linhas espectrais do HMB em função de Tf

Para ilustrar melhor estes resultados apresentamos a seguir 4 espectros de
HMB para alguns tempos de espera particulares
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Fíg. 77: Espectro do HMB para T = 2 ps
v

2000 3000
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Fig 78: Espectro do HMB para T = 1000 ps
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Píg 79: Espectro do HMB para Te= 3000 ju»
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Fig. 80: Espectro do HMB para T = 6000 ps.

2000 3000

Observamos que para T > 6ms teremos presente no espectro de HMB somente

a linha espectral do grupo C.

8 3 Como ajustar o espectrômetro para CPDECMAS

Em geral é impossível se observar o sinal de carbono em sólidos com poucas
médias. Por esta razão, toma-se muito difícil se ajustar os parâmetros do
espectrômetro tais como: freqüências de ressonância e potência de RF para ambos
núcleos, temponzacão da seqüência de pulsos, ângulo mágico, etc.

Para efetuar todos estes ajustes seguimos os seguintes passos:

-1 Sintonizar o cabeçote;

-2. Utilizamos inicialmente um líquido que apresente uma linha espectral de
carbono intensa tal como o álcool butflico terciário, (ÇHg^COH, onde
trabalhamos com o carbono evidenciado em negrito e sublinhado, e; observamos
um sinal F1D cor.- boa relação sinal/ruído (S/R~20) com apenas uma aquis.vão
Com esta amostra aplicamos a seqüência DEC MAS e ajustamos a freqüência de
ressonância do cefoono. A seguir definimos a freqüência de ressonância e a
máxima potência de RF aplicável no sistema para o hidrogênio (desacoplamento)
Com um bom sinal de carbono podemos agora ajustar a homogeneidade de campo
estático (shimming) até obter linhas espectrais da ordem de lHz (0 05ppm);
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-3. Substituímos a amostra líquida poradamantano (S/R-10) e, ainda utilb.ando
a seqüência DECMAS, reajustamos os parâmetros encontrados no item 2 e
ajustamos grosseiramente o ângulo mágico. Feito isto, introduzimos a seqüência
CPDECMAS e satisfazemos a condição de Hartrnann-Hahn,

-4. Para ajustar precisamente o ângulo mágico substituímos o adamantano por
HMB (S/R-5) e variamos o ângulo mágico até observarmos a linha do grupo C
com mesma intensidade do grupo CH3;

-5 Neste momento podemos introduzir uma amostra qualquer qup se dpseja
analisar,

-6 Sintonizar novamente o cabeçote,

-7. finalmente, começar <. aquisição de dados

Este procedimento não nos impede de cometer erros no ajuste das freqüências
de ressonância, da condição de Hartmann-Hahn e da freqüência de rotação para a
amostra que se deseja analisar. Isto porque , tal amostra certamente apresentará
deslocamentos químicos distintos para seus carbonos e hidrogênios, poderá possuir
interações anisotrópicas que a MAS não consiga eliminar e a própria rotação
afetará a condição de Hartmann-Hahn (ver Fig 25, pág 55)

Além disso, as intensidades dos campos de RF para satisfazer a condição HP
Hartmann-Hahn e "spin-locking" podem não ser suficientes para superar os outros
campos locais vistos por ambos os núcleos, diminuindo o fator de intensificação
deste método de exritação do núcleo raro E também, a eficiência do processo dp
transferência de polarização será determinada pelos valores relativos de diferentes
tempos de relaxaçâb, os quais em geral são desconhecidos

No caso de não estarmos girando a amostr?» exatamente em ângulo mágico p
freqüência de rotação suficiente, ou a freqüência e potência de desacoplamento não
estiverem adeqr:adaínpnte ajustadas, obteremos espectros com linhas espectrais
mais largas que o esperado e bandas laterais resultando em perda de resolução
espectral

Deste modo, mesmo tendo seguido procedimentos básicos para se obter bons
espectros é sempre uma dúvida a obtenção de espectros de alta resolução em
sólidos principalmente quando se utiliza a seqüência CPDECMAS

8 1 Preparação da amostra para M AS

A preparação da amostra pai». MAS é um dos procedimentos que devemos ter
mais cuidado no processo de obtenção de espectros de alta resolução em sólidos

A amostra ideal para esta técnica é um pó fino, de tal foima que possamos
preencher o rotor de maneira mais homogênea possível, de modo a evitar
instabilidade quando o sistema está em alta rotação Em geral, as amostras não
apresentam esta característica, e devemos de algurm forma transforma Ias em pó

_____
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com processos tais como: pulverização à temperatura de nitrogênio líquido ou
thturação simples

Caso exista uma pequena quantidade de material para a obtenção do espectro,
devemos utilizar uma substância RMN-inerte para dispersar a amostra a ser
analisada e preencher adequadamente o rotor.

Para compactar a amostra dentro do rotor, de modo a se aumentar o fator de
preenchimento da bobina de RF, utilizamos uma prensa manual, já que a técnica
MAS apresenta um fator de preenchimento inerentemente baixo

Caso nenhum destes procedimentos sejam executados perfeitamente, o rotor
não alcançará altas freqüências de rotação e não irá girar de forma estável, podendo
até piecessionar em torno do eixo de rotação. Por conseguinte, perderemos
resolução e intensidade no espectro final

8 5 Aplicação da técnica: Poly^Para-Phenyieiie (PPP) dopadocom FeClg

O PPP é um polímero constituído de uma cadeia de anéis benzeno como
mostrado na Fig. 81. Este polímero apresenta dois grupos de 13C com
deslocamentos químicos isotrópicos distintos, 1 e 2, e o espectro de alta resolução
do PPP puro deverá apresentar duas linhas com relação de amplitudes 12,
respectivamente.

—

—

—

2

tXI
2

2 -

2 _

_

n

Fig. 81: Polímero PPP onde existem dois grupos de I3C
com deslocamentos químicos distintos: 1 e 2

Este polímero possui a propriedade de apresentar condutividade elétrica com a
introdução de dopantes apropriados [940/3i/32;33;39/»,%j ^ n ^ o c a s o

analisaremos preliminarmente o PPP dopado com FeClg em várias concentrações
sem, no entanto, conectar profundamente os resultados obtidos com as
propriedades de condutividade elétrica

Para dopar o PPP com FeCU utilizamos procedimento descrito a seguir

O FeCl3 (n moles) é adicionado em nitrometano e agitado por 2 horas em

atmosfera de N2 Posteriormente adiciona-se o PPP (m moles) e deixa-se agitar por

20 horas Ambos processos são efetuados à temperatura ambiente O produto final
da reação é lavado e filtrado com nitrometano e o resultado é mantido em uma
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estufa à temperatura de 150°C para secar As amostras estudadas estão
apresentadas na tabela 10 de acordo com o número de moles de PPP, m, e de
FeCl3> n, introduzidos na preparação da amostra

tabela 10 concentração de FeCl3

AMOSTRA

1
2
3
4
5
6
7
8
9

CONCENTRAÇÃO (m:n)

1
1

0
: 0.031
1:0.062
1:0.125
1:0250
1:0.375
1:0.5
1:1
1:1.5

Os espectros destas amostras, Fig 82, Fig 83 e Fig 84, foram obtidos
utilizando apenas a seqüência D rXM AS com os parâmetros dados a seguir

- freqüência hidrogênio 85 234 200,0 Hz
- freqüência carbono 21 434 200,0 Hz
- número de pontos digitalizados 2048
- tempo de digitalização: 166,7us
- tempo de aquisição 341,3ms
- número de médias: 25 000
- filtro de áudio: ± 3,0 Khz
- freqüência do rotor 2,5Khz
-T r=3,341s

- massa de PPP com FeCI3 utilizada « 200 mg

e estão apresentados sempre com superposição para evidenciar o efeito da
introdução do Fe no PPP sobre as larguras e intensidades das linhas espectrais dos
carbonos C1 e C2

• l
M

B
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Fig. 83: Espectros de PPP comdopagens (1:0 062), [1:0.125],
[l.t).375]e [10 5]
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Por observação dircia a partir das 3 figuras anteriores, Fig 82, Fig 83 e
Fig. 84, podemos constatar que a dopagem introduz alterações notáveis sobre o
espectro de PPP puro. Os gráficos a seguir mostram estas alterações em termos
das larguras de meia altura das linhas espectrais, Af, Fig 85, e da razão das
intensidades e larguras das mesmas nas formas

- intensidade da linha C2/intensidade da linha C 1 e

em função do número de moles de FeCl3, n, utilizados na preparação da amostra,

Fig. 86
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Fig. 85: Lanjura de meia altttra de cada Unha espectral em

função do número de motes de
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1.5n (número de moles de
Fig. 86: Razão de intenddades e de feugurasde meia altura das

linhas espectrais em função do número de motes de FeCl3

A partir destes dois últimos gráficos, Fig. 85 e Fig 86, podemos observar que a
largura de linha de ambos carbonos sofrem uma ligeira diminuição e depois
aumentam passando por dois patamares situados antes de n-0.0375 e depois de

_ _ _ _ _
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n~0 5 O alargamento de linha é devido ao fato de que a cristalinidarie dimimu e a
rigidez do polímero aumenta com a concentração de Fe e, por conseguinte, as
linhas espectrais se alargam Além disso, a linha espectral respectiva ao carbono
C2 é muito mais alargada pela presença do Fe, e isto indica que a introdução deste
na estrutura do PPP esteja afetando diretamente estes cartórios implicando em uma
possível ligação direta C2-Fe e uma maior interação entre ambos Caso esta ligação
esteja realmente acontecendo, o Fe pode induzir a tiansfoimação do anel benzeno
do PPP em um anel quinóide, Fig 87l9 '.

a) PPP puro
2 2

2 2

b)PPPdopado

2 2 2 2

[Fe) (Fe)

Fe) (Fe Fe) (Fe

Fig. 87: a) Estrutura do PPP puro,
b) posável estrutura do PPP dopado

Ocorrendo este fato, poderão surgir defeitos nas cadeias poliméricas, Fig 88,
os quais permitirão o aparecimento de mecanismos de condirão (pólarons ou
bipólarons) para o PPP dopado com Fe
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Pig. 88: a) PPP dopado: defeitos na cadeia polimerica original

O estreitamento de linha ocorrido para baixas concentrações de Fe pode ser
devido à um ligeiro decréscimo da temperatura de transição vítrea, T do material,

aumentando por conseguinte a mobilidade do sistema de spins nucleares nele
contido. O salto ocomrto nas larguras de linha entre as dopagens com n=0 0375 e
n=0.5 também pode indicar uma alteração mais drástica no T do polímero dopado

Outro fator que pode contribuir no alargamento de linha é a presença do
próprio Fe e dos elétrons desempatelhados que surgem nos defeitos produzidos
pela dopagem, os quais podem atuar como impurezas paramagnéticas

Algumas medidas complementares com estes polímeros devem ser feitas para
complementar estas informações obtidas com RMN de alta resolução:

- como o Fe é um íon muito magnético ele deve afetar as larguras de linha de
forma mais direta; seria importante então obter espectros de alta resolução em
função da temperatura, já que poderíamos afetar diretamente o valor médio do
momento magnético do mesmo,

- tentar dopar o PPP com algum íon nâb magnético e observar se ainda ocorre
algum efeito sobre as linhas espectrais,

- medira temperatura de transição vítrea, T destes polímeros,

- analisar como são afetados os Tj 's com a dopagem

8.6. Resultados obtidos com o rotor construído em nosso laboratório

8 6 1 Medida da freqüência de rotaçSo da amostra utibzando ecos rotackmais
e bandas laterais

Para determinar a freqüência de lotação da amostra via ecos rotacionais ou
bandas laterais procuramos trabalhar com núcleos de hidrogênio, que estivessem
presentes em amostras que não apresentassem larguras de linha muito grandes Isto
porque o sinal de RMN seria muito melhor, não necessitaríamos utilizar técnicas
de dupla ressonância e também porque o K>tor que testamos com este experimento
fornecia freqüência de rotação muito baixa (~500Hz) Para satisfazer estes
requisitos, utilizamos como amostra sementes de soja que transformamos em pó e

_ _ _
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a empacotamos dentro do rotor Quando aplicamos a seqüência SIMPI .ES, pág 15.
aos 'H's desta amostra ela apresenta um espectro com largura de linlia de 6701 Iz
Quando aplicamos a seqüência de pulsos MAS, pág 15, com freqüências menores
que 670Hz, obtivemos os sinais de RMN com ecos lotacionais, Fig 89, e o
espectros de RMN com bandas laterais, Fig 90

Medindo a separação entre os ecos rotacionais podemos determinar o período
de lotação, TR , e medindo a separação das bandas laterais podemos medir
diretamente a freqüência de rotação da amostra, Vp . Procedendo desta forma e
medindo TR e vR em função da pressão, P, do ar comprimido que alimenta o
sistema de rotação, obtivemos o gráfico apresentado na Fig. 91 que nos fornece a
curva de calibração do mesmo.

x l O

tu

d

5000

ECOS
ROTACIONAIS

IO 15 20

TEMPO (mi)

IO 10 2 0

TEMPO (mi)

3 0

25 3 0

Fig 89 Sinal de RMN da soja em fase e quadrature
com ecos rotacionais após 16 médias: T R * 3 ms
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Capitulo 8: Itesuttados experimentais
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Concíusoes c

CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS

A contribuição deste trabalho pode ser destacaria em 3 aspectos distintos
O primeiro consiste em se tratar de uma área nova de pesquisa em matenais

sólidos e de grande utilidade na área de física, onde ainda foi pouco explorada
O segundo está relacionado com a compreensão da técnica de espertrosropia

de alta resolução em sólidos, onde a teoria envolvida não é trivial e conseguimos
fazer tuna compilação sobre o tratamento físico e matemático dos métodos de
dupla ressonância e MAS, os quais, em geral não são encontrados em conjunto nos
textos disponíveis sobre o assunto

Finalmente, o terceiro aspecto envolve a construção do espectrômetro, ruja
configuração permite a utilização das técnicas de dupla ressonância, MAS e
múltiplos pulsos, com a utilização simultânea ou não das mesmas para quaisquer
pares de núcleos atômicos, com variação de temperatura de -120°C até 160*C, com
freqüências de rotação da amostra da ordem de 5KHz e é totalmente controlado por
um micro-computador Macintosh Hei O espectiômetro foi construído com uma
"mescla** de equipamentos feitos em nosso laboratório e comprados no exterior,
fator que nos possibilitou a ter um equipamento muito versátil a um preço muito
mais baixo do que os similares que já existem comercialmente

O processo de construção permitiu a elaboração de duas teses de mestrado
Uma relacionada com espectroscopia de alta resolução em líquidos utilizando as
técnicas de desacoplamento e efeito nuclearOverhauser [GIAHONHI, R A., 1991,
IFQSC I | 09 ' ] e outra relacionada com a construção de sistemas de rotação da
amostra para MAS [MORETTO, G, 1991,IFQSC f l i n ]

Com o espectrômetio de alta resolução já em funcionamento, com todas suas
funções básicas instaladas e testadas, pretendemos começara aplicar as técnicas já
discutidas em sólidos do tipo polímeros condutores f 1 6 2 8&>A i W2,93,ioo]
zeolitas í24-30' e outros materiais sólidos quaisquer '84I que se adaptem ao método,
incluindo a variação de temperatura da amostra f36103!

Iniciaremos a instalação das técnicas de múltiplos pulsos em sólidos
a qual nos permite eliminar a interação dipolar homonuclear e é largamente
utilizada para substituíra MAS em sistemas que possuem larguras de linhas muito
grandes como, por exemplo, na maioria dos sólidos onde se quer obter espectros ÚP
alta resolução para !H ou I 9F; podendo também ser utilizada em conjunto com a
MAS em certas ocasiões (CR AMPS jl50*

Deveremos consolidar a técnica de espectroscopia de alta resolução em
líquidos, a qual foi precurssora do projeto de espectroscopia de alta resolução em
sólidos em nosso laboratório, e onde já desenvolvemos técnicas tais como efeito
Overhauser nuclear Í9!'1O91 e transferência de polarização via seqüências de
múltiplos pulsos (DEPT, INEPT, ) e o desacoplamento, neste caso utilizado para
eliminaro acoplamento J entre dois núcleos diferentes '81 ft&V

Começaremos a tiabalharcom espectroscopia bidimensional em sólidos f7^6' e
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líquidos í6^1!, área na qual também já obtivemos resultados preliminares com o
espectrômetio construído.

Além disso, o espectiômetro é veisátil permitindo também que possamos
começar a trabalhar na geração de imagens de sólidos t13-42'

Concluído este trabalho, teremos instaladas, praticamente, Iodas as tècniras de
NMR em sólidos e líquidos que foram propostas e que estão sendo intensamente
utilizadas atualmente em várias arcas de pesquisa e caractenzaçao de materiais
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Anexa: Projeto do rotor de alia velocidade COIH mancai aerostátteo

ANEXO:

PROJETO DO ROTOR DE ALTA VELOCIDADE
COM MANCAL AEROSTATÍCO
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An&xa: Projeto do rotor «£e alta vAovidode com mancai cterostátíco
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Fig Al Aspecto geral da montagem do sistema de rotação da amostra incluindo: o sistema

de rotação, seu 3uporte e o sistema de engrenagens pare ajuste do ângulo mágico.
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Anexo: Projeto do voter de oito vdocídndt com mancai aetostátíco
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Anexa: Projeto do f ©lot <fe olta vefocuiacle com matwal aetostátíco
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Fig.A3: Detalhe A da fig. A2.
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«Irtexo: Projeta do rotor de oito velocidade com mancai aerostático
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Anew. Projeto do rotor de alta vcíocídml* com mancai oetostáttao
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«Inexo: Projeto do totor de alto velocidade cotn mancai aerostatic©
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