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RESUMO 

 
A utilização de simuladores de corpo em Ressonância Magnética (RM) tem aplicação tanto no controle do 

equipamento quanto didática, proporcionando treinamento a novos profissionais, no que se refere à manipulação 

de parâmetros relacionados às ponderações da imagem. Para tanto se faz necessário simular tempos de relaxação 

longitudinal (T1) e transversal (T2) para que seja possível controle dos parâmetros extrínsecos de tempo de eco 

(TE) e tempo de repetição (TR) na obtenção de imagens com distintos contrastes. Com esta finalidade foram 

produzidos compósitos com diferentes proporções de gel de ultrassom e sulfato de cobre para submissão à RM 

para caracterização dos tempos T1 e T2. A seleção da proporção de sulfato de cobre, material paramagnético, 

foi conduzida considerando os tempos de relaxação semelhantes aos diferentes tecidos corporais de forma a 

reproduzir imagens de contrastes adequados. Sulfato de cobre em pó foi caracterizado pela técnica de Difração 

de Raios X (DRX) que mostrou picos característicos do cobre e grupo sulfato. O compósito foi avaliado com as 

técnicas de Espectrometria no Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR) e Espectrometria no 

Ultravioleta Visível (UV-Vis), demonstrando estabilidade da composição para testes futuros de obtenção das 

imagens. Nas análises de UV-Vis foi acompanhado o pico centrado em 725 nm pela sobreposição dos picos em 

comprimentos de onda entre 200 – 450 nm, do gel e do cobre. FTIR do pó de sulfato de cobre foi utilizado para 

comparação com espectro do compósito. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 

A Ressonância Magnética (RM) é um método de diagnóstico por imagem de grande 

importância na medicina. Seu uso vem aumentando devido ao grande potencial sobre os 

outros métodos diagnósticos. Possui vantagens como o uso da radiação não ionizante o que 

diminui os riscos ao paciente, imagens multiplanares com boa resolução anatômica e ótima 

diferenciação de tecidos moles. Tem sua função bem estabelecida no diagnóstico e 
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rastreamento de condições anatômicas e patológicas como malformações, lesões, fraturas, 

tumores e outras [1].  

Existem vários tipos de simuladores de corpo para exames de diagnóstico por imagem, 

aqueles considerados anatômicos, ou seja, que simulam os contornos das estruturas corporais 

e aqueles que simulam a resposta dos tecidos e órgãos ao serem submetidos ao processo de 

formação da imagem [2]. Neste sentido, um simulador de corpo para ressonância magnética 

deve ser um material que seja semelhante ao corpo humano no que se refere aos tempos de 

relaxação, de eco e repetição, possibilitando testes variados de obtenção de imagem com esta 

tecnologia, que possam trazer benefícios futuros ao paciente.  

 

O material do simulador deve ter em sua composição quantidade suficiente de prótons e 

características paramagnéticas para interagir com o campo magnético produzido pelo 

equipamento, produzindo sinais que sejam semelhantes aos tecidos corporais, resultando 

assim em variados tons de cinza na imagem final [3]. 

 

Assim sendo é importante que o simulador seja em princípio semelhante à água, em função 

de estar presente em grande proporção no organismo humano e ser o principal contribuidor 

da imagem por RM. Por isso foi escolhido para produção de simulador de corpo para RM gel 

clínico, utilizado para obtenção de imagens por ultrassom (US) [4]. Isso porque possui 

densidade igual a da água, abundância em hidrogênio, por um lado, mas também a presença 

de carbono, por outro.  

 

Para promover uma resposta variada deste gel, quando submetido ao campo magnético, é 

utilizado sulfato de cobre, em diferentes proporções. A intenção vem de encontro ao objetivo 

de variar os tons de cinza obtidos nas imagens finais, que simulam a variação entre os tecidos 

corporais. 

 

A diferença de tonalidade em imagem de RM dos tecidos corporais vem da proporção de 

prótons disponíveis para formação da imagem, assim sendo da presença de hidrogênio na 

água e também na gordura, uma vez que o entorno elétrico destes hidrogênios são diferentes 

nestas duas configurações: água, gordura. A escolha do sulfato de cobre neste trabalho se 

deve às suas propriedades paramagnéticas que está prevista para alterar a resposta do gel ao 

campo magnético, alterando assim as características das imagens obtidas.  

 

Sabe-se que todas as substâncias são afetadas, em maior ou menor grau, por campos 

magnéticos externos. Um material diamagnético colocado num campo magnético não 

homogêneo tende a ser repelido da região de campo mais forte, enquanto um material 

paramagnético, nas mesmas condições, tende a ser atraído. Esta atração manifesta-se no 

aumento aparente de massa da amostra paramagnética na presença do campo [5]. Assim 

sendo o CuSO4 deve contribuir para um aumento de sinal na formação da imagem por RM. 

 

Apesar de teoricamente válida as escolhas do gel e do sulfato de cobre, se fez necessário uma 

avaliação da estabilidade das misturas na formação do compósito gel/CuSO4. Para esta 

avaliação neste trabalho apresentamos uma caracterização do pó de sulfato de cobre, pelas 

técnicas de Espectrometria no Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR), avaliando 

picos característicos do cobre e do grupo sulfato e Difração de Raios X (DRX) da mesma 

forma, ou seja, como dados complementares e confirmatórios.  
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Para caracterização do compósito pós-mistura foi utilizada as técnicas de FTIR e 

Espectrometria no Ultravioleta Visível (UV-Vis). O estudo é relevante para continuidade dos 

testes deste compósito para uso como simulador de corpo em exames de RM. 

 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

2.1. Preparação do Compósito de Gel/CuSO4 

 

 

As amostras de gel de ultrassom acrescidas de CuSO4 foram obtidas por mistura manual de 

CuSO4 (25-200 mg) em 100 ml de RMC
®
 Gel Clínico incolor do fabricante Unigel [4].  Na 

Fig.1 são apresentadas as amostras produzidas após a mistura. 

 

 

 
 

Figura 1: Amostras de Gel (100 ml)/CuSO4 (25-200 mg). 

 

 

Observamos na Fig.1 que na medida em que se aumenta a proporção de CuSO4 no gel 

aumenta-se a coloração azul, característica do sulfato de cobre. 

 

 

2.2. Técnicas de Análises Utilizadas 

 

 

Para obtenção do difratograma foi utilizado um difratômetro de raios X da marca Rigaku, 

modelo e sistema D/MAX ULTIMA automático, com goniômetro θ-θ, varredura 2 θ/θ e tubo 

de raios X com anodo de cobre e foco normal. Os espectrogramas no UV-Vis foram obtidos 

com equipamento UV-240 PC, da marca Shimadzu. Para realização das análises de UV-Vis 3 

ml de cada mistura foi separada e colocada em recipiente próprio para análise de materiais 

aquosos. Na Fig.2 está demonstrado como foi acondicionada as amostras em suporte do 

equipamento para coleta dos espectros. 
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Figura 2: Amostra em suporte do equipamento de UV-Vis para obtenção dos espectros. 

 

 

Para obtenção dos espectros de FTIR utilizou-se um equipamento BOMEM, modelo 100. As 

amostras tiveram também que ser acondicionadas em suporte próprio para análises de 

materiais aquosos, porém para esta técnica foi utilizada uma pinça para retirada de pequena 

quantidade de amostra que foi espalhada em fita adesiva para submissão à fonte de 

infravermelho. Por outro lado para análise do pó de CuSO4 foi utilizada uma mistura deste 

com brometo de potássio (KBr) para formação de uma pastilha.  

 

 

3. RESULTADOS 

 

 

3.1.  Caracterização do pó de CuSO4 

 

 

Análise de difração de raios X foi realizada do pó de CuSO4 e demonstrou as características 

tanto do cobre quanto do grupo sulfato (Fig.4).  

 

 

 
 

Figure 4: Difratograma da amostra de sulfato de cobre em pó. 

 

 

Na Fig.4 o difratograma mostra a pureza do sulfato de cobre utilizado para mistura na 

formação do compósito com gel clínico, pois indica os picos de difração característicos que 
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possibilitam a identificação de 100% de sulfato de cobre penta hidratados na amostra. O 

sulfato de cobre penta hidratado tem como característica a presença de cinco moléculas de 

água ligadas ao CuSO4, melhor representado por CuSO4.5 H2O. Na Fig. 5 o espectro de FTIR 

confirma o difratograma apresentando os picos característicos do CuSO4. 

 

No espectrograma de FTIR apresentado na Fig.5 é visto um pico largo de absorção nas 

regiões entre 2750 cm
-1

 – 3750 cm
-1

, assim como picos mais estreitos nas regiões entre 500 

cm
-1

 – 1500 cm
-1

. Estes picos são característicos do CuSO4 e serve como confirmação dos 

resultados obtidos pela técnica de difração. Por outro lado, são utilizado neste trabalho para 

observar o eventual aparecimento de novos picos relacionados à mistura de gel/CuSO4. 

 

 

 
Figure 5: Espectrograma no FTIR da amostra de CuSO4 em pó. 

 

 

3.1.  Caracterização do compósito gel/CuSO4 

 

 

Após mistura do CuSO4 nas diferentes proporções em 100 ml de gel clínico foi acompanhado 

visualmente a homogeneidade do compósito para então ser retirado de cada amostra 3 ml para 

acondicionamento em suporte de UV-Vis. Os espectros foram obtidos e foi acompanhada a 

elevação do pico centrado em 725 nm na medida em que se realizava análise de amostras com 

maiores proporções de CuSO4. Esta elevação comprova tanto a eficiência da dispersão quanto 

sua estabilidade em meio ao gel demonstrando efetivamente diferenças na altura do pico de 

absorção. Isto porque uma má dispersão resultaria em relação desconectada da variação da 

altura do pico em função da presença do CuSO4. 
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Figure 6: Espectrogramas no UV-Vis das amostras de gel clínico puro e dos compósitos 

com diferentes proporções de CuSO4. 

 

 

Nos espectrogramas de UV-Vis apresentados na Fig. 6 vemos uma região de absorção 

saturada entre 200 nm – 350 nm correspondentes tanto a absorção do gel quanto à presença do 

cobre na amostra. Por outro lado é possível visualizar com clareza o aparecimento de um pico 

largo centrado no comprimento de onda em 725 nm após a adição do CuSO4 no gel. Este pico, 

que corresponde a absorção do grupo sulfato, é mais proeminente a partir da adição de 50 mg 

de CuSO4 e torna-se cada vez mais evidente à medida em que se aumenta a quantidade de 

CuSO4. Este aumento gradual demonstra uma boa dispersão do sulfato de cobre nas amostras 

e estabilidade da mistura. 

 

Utilizando o FTIR foi investigado a possibilidade de interação química entre o CuSO4 e o gel 

clínico. Dificuldades foram encontradas para obtenção dos espectros de FTIR que 

possibilitasse associações em termos de variação de picos, isto porque, assim como para a 

técnica de UV-Vis existe uma sobreposição de picos relacionados ao sulfato de cobre e o gel, 

especialmente no que se refere ao pico largo entre 2750 cm
-1

 – 3750 cm
-1 

mostrado na Fig. 5 

para o CuSO4 e também para o gel na Fig.7. 

 

 

 
Figure 7: Espectrogramas no FTIR das amostras de fita adesiva utilizada como suporte 

e do gel clínico puro. 
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Como observado na Fig.7 um pico largo entre 3000 cm
-1

 e 3750 cm
-1

 é visto somente na 

amostra de gel puro e não na fita utilizada como suporte. No entanto em região semelhante há 

banda de absorção característica do CuSO4 (Fig. 5) o que impossibilita o uso desta região para 

avaliar a interação entre CuSO4 e gel clínico no compósito. Por outro lado esta mesma região 

é a única que se altera ao avaliar na Fig.8 espectros comparativos entre a fita adesiva sozinha, 

com gel e com compósitos de gel com adição de 100 mg e 200 mg de CuSO4. 

 

Na Fig. 8 observa-se que o pico centrado em 3430 cm
-1

 se eleva nos espectros acrescidos de 

CuSO4, sendo mais elevado para a amostra com 200 mg de sulfato de cobre que da amostra 

com 100 mg. Assim como nas análises de UV-Vis em que se observa a elevação do pico em 

comprimento de onda em 725 nm, relacionando com a maior concentração de CuSO4 os 

espectros de FTIR permite a mesma avaliação, muito embora não seja possível visualizar 

picos que demonstre interação entre os componentes do compósito. 

 
Figure 8: Espectrogramas no FTIR das amostras de fita adesiva utilizada como suporte, 

do gel clínico puro e acrescidos de 100 e 200 mg de CuSO4. 

 

3. CONCLUSÕES 

 

 

Foram preparadas amostras de gel clínico com sulfato de cobre para posterior avaliação para 

uso como simulador de corpo para RM. Neste trabalho o CuSO4, precursor dos compósitos, 

foi caracterizado com as técnicas de DRX e FTIR, que identificou o sulfato de cobre penta 

hidratado. A estabilidade da mistura gel/CuSO4 foi avaliado por UV-Vis e FTIR e foi 

possível acompanhar o aumento na absorção do comprimento de onda em 725 nm no UV-Vis 

e no número de onda em 3430 cm
-1

 no FTIR. Este aumento se mostrou relativo à elevação da 

concentração do CuSO4. Assim sendo o compósito preparado se apresentou estável após a 

mistura e com boa homogeneidade, encorajando os estudos futuros de obtenção das imagens 

por RM. 
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