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Lista 01: Fundamentos de RMN 

1) Comparando a ressonância magnética nuclear (RMN) de prótons com a ressonância 

de spin eletrônico (RSE), efetue os cálculos abaixo para cada caso: 

a) Calcule a frequência de Larmor (em Hz), para um campo magnético com 

magnitude de 5,0 T. 

b) Calcule o fator de Boltzmann 
/L Bk Te 

, à temperatura ambiente (300 K) e 

para um campo magnético com magnitude de 5,0 T. 

c) Calcule a magnetização em equilíbrio térmico, para os mesmos valores de 

temperatura e campo magnético e considerando um mol de spins. 

2) Com relação à magnitude do sinal de RMN induzido em uma bobina de RF após a 

aplicação de um pulso de /2, determine qual o efeito (quantitativo) das alterações por 

um fator 2 nos parâmetros abaixo: 

 a) Aumento da magnitude do campo magnético estático (B0). 

 b) Diminuição da temperatura da amostra. 

 c) Aumento no número quântico de spin. 

 d) Aumento no fator giromagnético. 

 e) Aumento na abundância natural. 

3) Calcule a razão esperada entre as magnitudes dos sinais de RMN induzidos em uma 

bobina de RF após a aplicação de um pulso de /2 em experimentos de RMN de 
13

C e 

de prótons (
1
H), mantidas as mesmas condições experimentais. Faça os mesmos 

cálculos para os núcleos 
31

P, 
15

N e 
89

Y, em comparação com 
1
H e com 

13
C. 

4) (Baseado em Keeler 3.2) Em um experimento para determinar a duração de pulsos de 

RF em RMN de prótons, um observador detectou um sinal positivo para durações de 
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pulsos de 5,0 e 10,0 s; à medida que a duração do pulso foi aumentada, a intensidade 

diminuiu, passando por zero no valor 20,5 s e a seguir tornando-se negativa. 

a) Explique esse resultado e utilize esses dados para calcular a amplitude do 

campo de RF em Hz (lembrando que a frequência de nutação é dada por 

1 1B   ). 

b) Um novo zero é encontrado para a duração de 41,0 s. Explique. 

5) Considere um experimento de RMN em que o campo de RF possua uma amplitude 

1 25 GB  . Determine as amplitudes do campo de RF em Hz e as durações dos pulsos 

de /2 para o caso de núcleos: 

a) 
1
H        b) 

13
C      c) 

31
P      d) 

15
N       e) 

89
Y      

6) (Baseado em Keeler 3.1) Um espectrômetro de RMN opera em uma frequência de 

600 MHz para prótons. Considere um experimento em que a amplitude do campo de RF 

seja igual a 25 kHz. Suponha que os sinais de interesse possuam offsets na faixa de 0 a 

10 ppm, como é típico para RMN de 
1
H, assumindo que 0 ppm corresponda à condição 

de ressonância. (Lembre-se, neste caso: 1 ppm = 1  10
-6

  600 MHz = 600 Hz).  

a) Determine o ângulo que o campo magnético efetivo no sistema girante de 

coordenadas faz com o eixo x´ (correspondendo à direção de aplicação do 

campo de RF). 

b) Discuta (com auxílio de um desenho) o efeito de um pulso /2 (ajustado para 

a condição de ressonância) sobre um sinal com máximo offset nessa faixa. 

c) Em que a situação seria alterada no caso de RMN de 
13

C, mantidos os 

mesmos valores dos campos magnéticos estático e de RF, mas considerando 

um offset de 100 ppm (típico para RMN de 
13

C)? 

7) Um sistema de spins nucleares possui magnetização em equilíbrio térmico ao longo 

de um campo magnético estático aplicado na direção z. Subitamente, a direção do 

campo é alterada para a direção x. Descreva o movimento subseqüente da magnetização 

nuclear. 

8) (Baseado em Levitt, 5.1) Esboce como deverão ser os espectros obtidos por 

transformada de Fourier dos seguintes sinais de decaimento da magnetização nuclear, 



obtidos em experimentos de RMN. Os decaimentos mostrados em cada item 

correspondem às partes real e imaginária de cada sinal, ou seja, aos sinais detectados em 

fase e com 90° de defasagem em relação ao sinal de excitação de RF. Os números nos 

eixos horizontais mostram o tempo, em ms. 

 

9) (Baseado em Levitt, 5.2) O tempo de relaxação longitudinal de uma certa amostra 

diminui com o aumento da temperatura. Em 20°C, é necessário aguardar 10 s entre 

transientes sucessivos, enquanto que em 40°C apenas 5 s são necessários. Suponha que 

3 h de tempo de uso do espectrômetro estejam disponíveis. O espectrômetro está pronto 

para operação em 20°C e é necessário um tempo de 1 h para aquecer o sistema e deixá-

lo pronto para operação em 40°C. Assuma que os sinais de RMN sejam idênticos em 

ambas temperaturas (desprezando portanto o efeito associado ao paramagnetismo 

nuclear). Qual a melhor estratégia: realizar o experimento em 20°C por 3 h ou aquecer o 

sistema para realizar o experimento por 2 h em 40°C? 

10) (Baseado em Slichter 2.3) Considere um conjunto de núcleos submetidos a um 

campo magnético não homogêneo, com direção fixa mas magnitude variável, dado por 

ˆ( )B B z z . A distribuição de núcleos correspondendo a cada valor do campo magnético 

B é descrita pela função p(B), de tal forma que p(B)dB representa a fração de núcleos 

correspondendo à magnitude do campo magnético entre B e B + dB. Suponha que, como 

consequência da aplicação de um pulso intenso de RF com ângulo de nutação de /2, a 



magnetização total do conjunto de núcleos imediatamente após a aplicação do pulso, 

vista do sistema de laboratório, seja igual a 
0
ˆ( 0)M t M x  .  

a) Calcule a magnetização em função do tempo, para uma distribuição gaussiana 

de campo magnético: 
2 2

0( ) /2

2

2
( )

B B
p B e

  



, onde B0 é o valor médio da 

magnitude do campo magnético e  é proporcional à largura da distribuição 

(sendo  << B0). (Observe que essa distribuição é normalizada, ou seja, 

0

( ) 1p B dB



 .) 

b) A partir do resultado do item (a), descreva como será o espectro obtido por 

transformada de Fourier da função ( )xM t  (ou da magnetização transversal 

complexa ( ) ( )x yM t iM t ). 

c) Determine quanto tempo a magnetização transversal ( )xM t  levará para cair a 

uma fração de 1/e do seu valor inicial. Interprete o resultado. 

d) Estime valores numéricos para o tempo de queda da magnetização transversal 

( )xM t  e para a largura do espectro correspondente no caso de prótons 

submetidos a um campo magnético B0 = 1,0 T com uma inomogeneidade 

caracterizada por  = 500 G.  

Obs.: Utilize a integral 
2 2 /4cos( )ax b ae bx dx e

a



 




 . 

11) Considere um experimento de inversão-recuperação, destinado a determinar o 

tempo de relaxação longitudinal (T1) em um dado sistema de núcleos. Mostre como o 

valor de T1 pode ser obtido a partir do valor do tempo de espera (t1) correspondente à 

situação em que a magnetização longitudinal é nula (denominado t1
0
). 

12) Apresente um exemplo retirado de um texto científico ou didático (artigos, livros, 

links recomendados, etc.) contendo resultados experimentais e análise de um processo 

de relaxação (longitudinal ou transversal) em RMN (de líquidos ou sólidos). Discuta o 

resultado encontrado, identificando o núcleo e o tipo de material analisado, descrevendo 

a interpretação fornecida para esse resultado e fornecendo outras informações que julgar 

relevantes. Não esqueça de identificar a fonte (referência) de onde o exemplo foi 

retirado. 

 


