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RMN de 13C 


12C não tem spin magnético. 


13C tem um spin magnético, mas é apenas 1% da amostra de 

carbono . 

 A razão giromagnética do 13C é ¼ do 1H. 

 Sinais fracos perdem-se no ruído. 

 Centenas de espectros são tirados, aparece a média. 

                                                                                



Onde está Wally ? 



Transformada de Fourier (FID) 

 A excitação dos núcleos submetidos à um 

campo magnético é feita através de um 

pulso de rádio frequência perto da sua 

frequência de ressonância. 

 Um sinal complexo é produzido, e depois 

decai porque os núcleos perdem energia. 

Decaimento de indução livre é convertido 

em espectro.  



 dos sinais de 1H e 13C  



Diferenças na técnica de 13C  

 Frequência de ressonância do carbono é ¼ da do 

hidrogênio (15,1 MHz ao invés de 60 MHz). 

 A constante magnetogírica do C é menor do que do H e 

sua abundância também é menor, assim necessita de 

uma maior quantidade de amostra. 

 Àreas dos picos não são proporcionais ao número de 

carbonos. 

 Átomos de carbono com mais hidrogénios absorvem 

mais fortemente. 

  

                                                            



Desdobramento de Spin-Spin 

 É negligenciável o desdobramento por parte de um 13C 

ao 13C adjacente (abundância isotópica muito baixa); 


13C poderá acoplar magneticamente com os hidrogênios 

adjacentes. 

 Este complexo padrão de desdobramento é díficil de 

interpretar.  



Desacoplamento de Hidrogênio 

 Para simplificar o espectro, os hidrogênios estão sendo 

irradiados continuamente de modo que seus estados de 

spins se interconvertam rapidamente; 

 O núcleo de um carbono vê (sente) uma média de todos 

os possíveis estados de spin dos hidrogênios ligados 

diretamente à ele. 

 Portanto, cada diferente tipo de carbono origina um 

único sinal não desdobrado, (Espectro desacoplado) 

   

                                                           



Espectro de RMN 13C desacoplado do  

2-butOH 



 Espectro Acoplado  

 O núcleo de 13C são desdobrados somente por hidrogênios 

ligados a eles.  

 A regra N + 1 aplica-se: o carbono com N hidrogênios ligados à 

ele,  origina um sinal com N + 1 picos.  

                                                             



Espectro de RMN13C acoplado do 2-butOH 



Interpretação de RMN de 13C 

 O número de diferentes sinais indicam os diferentes tipos de 

carbonos. 

 O sua localização (deslocamento químico) indica o tipo de 

grupo funcional. 

 A área do pico indica o número de carbonos (quando 

integrado). 

 O padrão do desdobramento indica o número de hidrogênios 

ligados ao carbono. 



 Espectros de RMN 13C 



O  espectro  DEPT  de  RMN  13C  











Intensidade do picos  dos sinal 



Tabela - Constantes de acoplamento 



 Tabela - Deslocamento Químico 13C 



Exercícios 





Fim  


