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A. OBJETIVO: 

Fornecer instruções adequadas à correta execução do preparo de amostras em 

solução. 

 

B. ALCANCE: 

Todos os usuários da técnica de Ressonância Magnética Nuclear. 

 

C. RESPONSABILIDADE: 

Todos os usuários do Laboratório de RMN. 

 

D. EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS: 

 

 Equipamento: balança analítica; 

 Utensílios: Tubo de RMN, frasco de vidro ou eppendorf (somente para soluções 

aquosas), micropipeta, ponteiras, espátula; 

 

E. PROCEDIMENTO OPERACIONAL: 

 

E1: CUIDADOS PRÉVIOS 

 Evitar utilizar tubos trincados ou quebrados. A homogeneização da amostra 

previamente a análise resultará em perda de amostra e eventual dano à sonda do 

equipamento, em caso de tubos quebrados; 

 todos utensílios devem estar limpos; 

 acessórios como Eppendorf, ponteiras e pipetas de Pasteur não devem ser 

reutilizados; 

 

E2: LAVAGEM DO TUBO DE RMN 

 Recomenda-se usar luvas para este procedimento; 

 lave o tubo com água ou o solvente (P.A.) adequado para retirar todo resíduo de 

amostra. Em seguida lave com detergente neutro e escova apropriada; 

 enxague o tubo com agua corrente até completa remoção do detergente. 

Posteriormente, enxague com água destilada e ACETONA TRATADA; 

 seque o tubo com ar comprimido, colocando a agulha no fundo do tubo, até 

eliminação total da acetona. Coloque na estante de recém lavados e deixe a 

temperatura ambiente. 

 NUNCA secar em estufa ou usar mistura sulfocrômica ou qualquer outra que 

possa deixar resíduos no tubo, especialmente paramagnéticos. 

 

E3: SELEÇÃO DO SOLVENTE 

 Deve-se utilizar solventes deuterados para minimizar a flutuação do campo, 

melhorando a resolução espectral; 

 a amostra deve ser solúvel no solvente escolhido, no volume final de 600 µL. 
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Amostras que não estão solubilizadas resultarão em espectros com baixa 

resolução. Será necessário filtrar a amostra caso qualquer partícula em 

suspensão seja observada; 

 considere o custo do solvente. D2O e CDCl3 são os solventes mais baratos e 

produzem resultados satisfatórios na maioria das vezes; 

 sobreposição de sinais pode ser minimizada com a alteração de solvente; 

 deve ser utilizado TMS ou TMSP-d4, para calibração e shimming. 

 

E4: PREPARO DA AMOSTRA 

 Calibrar balança; 

 usar luvas durante o procedimento é essencial para não transferir gordura para o 

tubo. Essa gordura será detectada; 

 em frasco de vidro (ou eppendorf – soluções aquosas) pese a amostra a ser 

analisada; 

 para amostras líquidas, meça o volume a ser analisado com micropipeta; 

 acrescentar 600 µL do solvente deuterado (ou complete o volume no caso de 

amostras líquidas), usando micropipeta; 

 em caso de amostras não completamente solúveis, decantar usando centrífuga ou 

filtrar com algodão ou filtro apropriado; 

 transfira toda a solução para o tubo de RMN e feche-o; 

 insira a amostra no spinner, como indicado na Figura 1;  

 análises em temperaturas superiores a 40ºC ou abaixo de 0ºC, devem ser 

realizadas utilizado-se o spinner adequado (branco); 

 
 

Figura 1. Ajuste da amostra no spinner. 

 

 limpar a parte externa do tubo de RMN com auxílio de papel macio para 
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remover eventuais impurezas. Se houver derramamento de substâncias, lavar 

com água e sabão; 

 fixar ao tubo a etiqueta devidamente preenchida. 


