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INTRODUÇÃO 
 
          Em anos recentes o diagnóstico de problemas do cérebro pela análise de 
imagens produzidas por ressonância magnética nuclear (RMN) tem sido 
citado freqüentemente na mídia, atestando a sua importância na medicina 
atual. Essencialmente a RMN é capaz de medir a densidade de prótons no 
corpo em função da posição, podendo ser usado também para medir 
parâmetros que refletem o ambiente em que os prótons se manifestam. Assim 
a técnica de RMN identifica prótons em gordura e prótons em água. 
 Para entender a formação de imagem por RMN é importante, 
inicialmente, conhecer o fenômeno físico de natureza quântica de como os 
prótons se comportam em um campo magnético. O estudo da origem da RMN 
em sistemas atômicos simples como a água  pode ser o primeiro passo nessa 
direção. 
 Aspectos teóricos da RMN são tratados com maior ou menor grau de 
profundidade em todos os livros de texto de Física Moderna. A verificação 
experimental, entretanto, envolve muitos detalhes técnicos que muitos textos 
ignoram. Em um projeto anterior1 foi desenvolvida uma primeira versão da 
instrumentação para o  estudo da RMN. Foram obtidos sinais compatíveis com 
os encontrados na literatura, mas um teste simples,  com e sem amostra, 
mostrou que os sinais estavam presentes mesmo sem a amostra. Portanto, não 
tinham origem no fenômeno da RMN. Uma possível explicação pela falha é a 
ausência de uma blindagem do gerador de RF na primeira versão contra 
campo elétrico oscilante externo.  
 

ALTERAÇÕES AO NOVO PROJETO 
  
 O presente projeto propõe acrescentar esta blindagem e verificar se 
resulta  em sinais verdadeiros do fenômeno. Ou seja, a atualização pretende 
medir sinais característicos quando se utiliza a amostra (um tipo de sinal) e 
quando não a utiliza (obtenção de outro tipo de sinal), mas agora ambas com a 
blindagem. Esta ação não foi realizada no experimento anterior, portanto não 
foi possível obter a variação esperada, devido a uma provável influência na 
medida por um campo elétrico externo oscilante. 
 
 
 
 
 
                                    

 



HISTÓRICO DA RMN 
 
 Pauli introduziu dois conceitos em 1924 para explicar a estrutura hiper 
fina encontrada em alguns espectros ópticos: um momento angular nuclear e 
um momento magnético nuclear. Uma demonstração experimental com 
precisão que validasse esses conceitos não foi possível com as então existentes 
técnicas ópticas. Até uma técnica com feixe molecular foi planejada por Stern 
e Gerlach (Alemanha 1933), e aperfeiçoada por Rabi, Millman, Zacharias e 
Kusch (Columbia University  -EUA – em 1939). Esta técnica acabou 
concluindo que uma determinação precisa do momento nuclear magnético era 
possível.   
 As técnicas experimentais desenvolvidas durante a Segunda Guerra 
Mundial permitiram que dois experimentos fossem publicados 
independentemente em 1946, por Purcell, Torrey e Pound (Absorção 
Magnética Nuclear) na universidade de Harvard; e Bloch, Hansen e Packard 
(Introdução Nuclear) na universidade de Stanford. O método do grupo de 
Purcell era medir a energia total absorvida de uma amostra em ressonância, 
enquanto que o grupo de Bloch examinou o sinal transferido entre as espiras 
ortogonais, também na ressonância. A mais simples técnica de absorção 
(como aperfeiçoada por Bloembergen, Purcell e Pound) é a usada para este 
experimento, assim como pode ser observada na figura 1. 
  

TEORIA DA RESSONÂNCIA  MAGNÉTICA  NUCLEAR 
 
           Quando um próton de spin I= 1/2 é colocado na presença de um campo 
magnético uniforme B0 ,  a interação do momento magnético associado ao 
spin  µ = γ h I  com o campo B0 , dá  origem a dois subníveis de energia 
identificados como m= +1/2  e  m= − 1/2 , sendo o nível +1/2 de energia mais 
baixa. 
 O vetor momento magnético  µ  executa um movimento de rotação na 
direção de B0 fazendo um ângulo θ e freqüência angular ω0 = γ B0 . Diz-se que 
o momento magnético precessa em torno do campo magnético. Um segundo 
campo magnético B1 , muito mais fraco , é aplicado perpendicular ao B0 e que 
gira  com freqüência angular ω0 . Agora  µ precessa também em torno de B1 
com freqüência angular ω1= γ B1 . O angulo θ inicial deixa de ser constante,  
podendo ser mais de 90o com a introdução de B1 . Desta forma a presença do 
campo B1 perpendicular a B0 e girando na freqüência angular ω0 é capaz de 
induzir a transição  do estado m= +1/2 para o estado m=− 1/2   e vice-versa, 
do estado m=−1/2 para m= +1/2 . Pode ser demonstrado analiticamente que a 

 



taxa de transição de um nível para outro é a mesma  nos dois casos. 
Considerando um sistema de muitos prótons, pode-se então afirmar que o 
campo adicional B1 tem o efeito de igualar a população dos dois estados. 
 Como o  nível de energia do estado  m= +1/2  é mais  baixo do que o do 
estado  m=− 1/2, a transição de +1/2 para −1/2 ocorre com absorção de 
energia do campo B1 e de +1/2 para −1/2 o sistema de prótons cede energia à 
fonte de B1. Se a população de prótons em cada estado é igual, o sistema de 
prótons não absorve nem cede energia em escala macroscópica. Entretanto,  o 
sistema de prótons forma um grande número de spins em equilíbrio 
termodinâmico, tendo em cada estado de energia  uma população de acordo 
com a distribuição de Boltzmann, portanto, a população de nível mais baixo 
em energia , m= +1/2, será maior que a do outro estado de nível mais alto e 
assim a presença do campo B1 induzirá a absorção de energia pelo sistema de 
prótons. 
 Conseqüentemente a população do estado m= +1/2 irá diminuir e o 
estado m=−1/2 irá aumentar, e depois de um certo tempo não haverá mais 
absorção de energia  pelo sistema de prótons. Enquanto o campo B1 tende a 
igualar a população dos dois estados, a interação spin-rede tende a restabelecer 
a distribuição de Boltzmann. Esta tendência da interação spin-rede é 
caracterizada por um tempo T1 conhecida como “tempo de relaxação spin-
rede”. A observação da absorção de energia do campo B1  pelos prótons do 
sistema depende de T1. Para prótons em gelo T1= 104 segundos e para líquidos 
é bem menor, da ordem de T1= 10-4segundos para prótons em solução 
contendo íons paramagnéticos. 
 Experimentalmente o campo B1 em rotação na freqüência angular ω0 é 
produzido por um campo magnético linear e alternado na mesma freqüência  
ω0 . Este campo oscilante existe ao longo do eixo geométrico de uma bobina 
de indutância L em paralelo com um capacitor C apropriado na freqüência de 
ressonância  ω0 = 1/ √ LC . Um campo magnético linear oscilante de 
freqüência ω0 é equivalente a dois campos girando em sentidos opostos com a 
mesma freqüência. O componente girando no mesmo sentido dos spins em 
precessão estará em ressonância  e poderá induzir transições entre os estados. 
O outro componente estará completamente defasado e não terá efeito sobre o 
sistema. 
 
 
 
 

 

 



INSTRUMENTAÇÃO PARA RMN II 
 
               A figura 1 mostra o esquema do arranjo experimental baseado nas 
informações práticas  contidas no livro “Experiments in Modern Physics” por  
Melissinos2. A amostra de água com alguns por cento de sulfato de cobre é 
excitada pela bobina de radio freqüência (RF) de um gerador de baixa 
potência, mostrado na figura 2, que fornece sinal de freqüência ajustável entre 
20 e 40 MHz, aproximadamente. O campo magnético estático uniforme de 
cerca de 5 Kgauss produzido por um eletroímã é modulado por um pequeno 
campo magnético alternado gerado por espiras alimentadas pelo secundário de 
um transformador comercial comum de 6 volt, 60 Hz. A amostra de água de 
cerca de 1 cm3 fica numa pequena cápsula de vidro em torno da qual fica a 
bobina de RF. Ao variar a freqüência do gerador de RF procura-se  a 
freqüência de ressonância com a freqüência de oscilação do sistema de spins 
dos prótons da água. O ajuste fino da freqüência de ressonância ocorre por 
conta do campo magnético externo levemente modulado. O sinal de RF é 
retificado, amplificado, e observado em um osciloscópio. O surgimento de um 
pico invertido no osciloscópio indica a absorção de energia de RF pelo sistema 
de spins na freqüência de ressonância. 
 

 
 
 
                    Fig.1. Esquema do arranjo experimental 
 

 



            Foi  construído um eletroímã de pequeno porte  e os demais itens não 
comerciais foram montados no projeto, consistindo essencialmente no gerador 
de RF e porta amostra  montados dentro de uma caixa de alumínio. 
 

 INSTRUMENTAÇÃO II : CIRCUITO DE RF 
 
 Podemos observar logo abaixo na figura 2 o circuito gerador de RF. 
Houve algumas pequenas modificações do utilizado na primeira versão do 
experimento RMN¹, entretanto seu funcionamento é conservado. Este circuito 
se divide em alguns sub-circuitos: alimentação (bateria de 9 V), oscilação 
(BF494 e circuito taque) e amplificação (BC548). 
 A alimentação é garantida pelas 2 baterias de 9 Volts. A geração do RF 
ocorre na oscilação do circuito tanque com o transistor BF494. Através da 
alimentação negativa assegurada pelo diodo Zener em sua base, ele oscilará 
numa freqüência de 20 a 40 MHz, controlada pelo circuito tanque, que é 
composto pelo capacitor variável (responsável pela regulação da freqüência 
que resultará na ressonância) e pelas espiras do indutor que envolve o 
encapsulamento da amostra de sulfato de cobre com água.  
 Após encontrada a freqüência de oscilação que determina a ressonância 
característica do material, o sinal será amplificado pelo transistor BC548 e 
detectado no osciloscópio através, obviamente, de um sinal de tensão.  
 

 
Figura 2 – Esquema elétrico do circuito de RF. 

 



EXPERIMENTAL 
 
 De acordo com o esquema do arranjo experimental da figura 1, montou-
se toda estrutura às medições, mostrada na figura 3, que está composta pelo 
circuito de RF blindado, transformadores e eletroímã. 
 

 
Figura 3 – Foto do arranjo Experimental da figura 2.  

 
 Foi construído então o circuito de RF ou gerador de RF, que está na 
figura 4, de acordo com o esquema elétrico da figura 1. 
 

 
Figura 4 – Montagem do circuito de RF. 

 



 E a seguir temos a figura 5, circuito de RF com a Blindagem, fator 
principal que motivou a realização do projeto de RMN II. Aqui podemos 
mostrar a chave que liga e desliga as baterias, os conectores BNC´s para 
comunicação com osciloscópio, o knob do capacitor variável do circuito 
tanque e a haste que armazena as espiras ou indutor do circuito tanque que 
será submetida ao campo magnético externo do eletroímã com a amostra de 1 
cm³ de água. 
 
 

 
Figura 5 – Blindagem do Circuito de RF. 
 
 Segundo os dados encontrados na literatura do livro Melissinos ¹, temos 
a seguinte forma de onda, mostrada na figura 6, esperada no osciloscópio 
através do ponto Vout ou de saída. Este sinal característico nos mostra que o 
material utilizado como amostra é o Sulfato de Cobre. 

  
 
Figura 6 – Sinal de saída em Melissinos à amostra se Sulfato de Cobre. 
 
 

 



 Para nosso experimento foi utilizado um osciloscópio Tektronix de 
20MHz, que realizou medidas dos sinais encontrados nas saídas dos 
conectores BNC´s. 
 

DADOS EXPERIMENTAIS 
 
 Como já deve ser de conhecimento de todos, este experimento RMN II, 
é a tentativa de aprimoramento do sinal de saída obtido no experimento RMN 
I ¹. No experimento anterior após a coleta dos dados, verificou-se que o sinal 
de saída, mostrado na figura 7, estava de acordo com a teoria quando havia 
amostra sendo submetida ao campo magnético externo. Entretanto, ao retirar a 
amostra, constatou-se que o sinal não variava. Este foi o fator explícito que 
nos levou a realizar o experimento RMN II. 
 Para tanto, foi construída a blindagem que pôde ser vista na figura 5. 
 

 
 
Figura 7 – Sinal de saída obtido no experimento RMN I¹. 
 
 Após a construção total e completa do arranjo experimental foram feitas 
tentativas de coletas de dados. O sinal da saída de RF verificado foi o 
mostrado  na figura 8, onde o sinal desejado era o de ressonância. 
 
 

 



 A configuração utilizada na coleta dos dados foi:  0.2µs tempo/divisão e 
de 5mV/divisão no osciloscópio Tektronix de 20 MHz. 
 

 
Figura 8 – Dado obtido da saída de RF. 
 
 

ANÁLISE DOS DADOS 
  
 Podemos perceber que com a blindagem não pudemos primeiramente 
analisar quando o circuito entrava em ressonância, já que não foi possível uma 
obtenção de um sinal satisfatório. Esta observação nos levou ao 
questionamento se o circuito estava bem instalado, assim como seus 
periféricos. Para que esclarecêssemos tal dúvida, retiramos o suporte onde 
estava enrolado o fio de cobre (formador das espiras ou indutor) da haste 
blindada de alumínio, além da tampa superior da blindagem do circuito. Esta 
imagem foi registrada e pôde ser vista na figura 4. A partir daí, medimos 
novamente o sinal da saída de RF, para constatarmos se havia ressonância ou 
não. Esta medida foi fotografada e está mostrada na figura 9. Analisando esta 
figura, percebemos que a ressonância passou a ser obtida, já que dispúnhamos 
da mesma configuração. A freqüência estava próxima aos 32 MHz, ou seja, 
dentro do esperado.  
 
 
 

 



 Aqui também, como dito anteriormente, estávamos trabalhando com a 
configuração: 0.2µs tempo/divisão e de 5mV/divisão no osciloscópio 
Tektronix de 20 MHz. 
 

 
Figura 9 – Obtenção do sinal de Ressonância 32MHz. 
 
 Como verificamos que o sinal estava presente ao tirarmos o efeito da 
blindagem ou shield de RF e se desvanecia à sua presença, concluímos 
provisoriamente que havia um direcionamento do sinal de RF à blindagem, ou 
seja, uma espécie de “aterramento” do sinal. Após inúmeras tentativas para 
correção do sinal e obtenção do mesmo, levantamos algumas hipóteses, que 
podem ser acompanhadas a seguir:  
 
1. Os fios azuis do circuito de RF, na figura 4, ligam o indutor ou espiras ao 
capacitor variável e a placa. Estes 3 fios são muito vulneráveis ao RF, já que 
conforme variávamos esses fios (conduzindo-os para cima, baixo, esquerda e 
direita), o sinal desvanecia ou ressurgia.  
 
2. As espiras eram inseridas e retiradas do tubo de blindagem. Quando elas 
estavam dentro do tubo não havia sinal, assim como pôde ser observado na 
figura 8. Quando as retiramos da blindagem o sinal aparecia.  
 
 Baseando-se nestas duas hipóteses, percebemos que há um problema em 
suma de aterramento do circuito quando tentamos obter o sinal. Ou seja, ainda 
é possível que o sinal exista na saída, mesmo com a blindagem, porém sua 

 



 

visualização no osciloscópio pode estar comprometida pelo não casamento de 
impedância ou capacitância do plugue BNC (instalado no shield de alumínio) 
com o cabo coaxial que liga este conector ao conector BNC do osciloscópio. 
 
 Percebemos que há uma necessidade de visualização do sinal de saída 
(Vout) para confrontarmos a teoria com a prática, porém como dito 
anteriormente, uma provável falta de casamento de impedância nos impede de 
coletar os dados no osciloscópio. Portanto, haverá ainda uma última tentativa 
na obtenção da forma de onda: alteração do cabeamento em azul por fiação 
coaxial. Esta tentativa eliminará a chance do casamento de impedância e 
capacitância serem incompatíveis. Assim elimina a última hipótese diferente 
do propósito do shield: isolamento e proteção do sinal de RF.  
 
 Portanto, ainda haverá alteração no circuito para eliminar o problema do 
casamento de impedância (porém após a apresentação do dia 30 de novembro 
de 2005). Se depois da alteração ainda persistir a ausência do sinal, poderemos 
então comprovar que o shield de alumínio impede a transposição do sinal, ou 
seja, este experimento de RMN II que trouxe o propósito da blindagem de 
alumínio para que o campo elétrico não influenciasse na medida, acabaria se 
tornando ao invés de uma ferramenta para melhorar a obtenção do sinal, uma 
barreira. 
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