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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
 
 

 

1 – DADOS CADASTRAIS  
 

1.1 Nome do Beneficiário 
Alessandra Schneider Henn 

1.2 CPF / Passaporte 
087.394.569-78/ FY389306 

1.3 Instituição  
Universidade Federal de Santa Maria 

1.4 Programa CAPES/ nº do AUXPE  
CAPES PrInt/ 88887.363773/2019-00 

1.5 Projeto 
88887.310288/2018-00 - UFSM - Tecnologias limpas 

1.6 Coordenador Projeto 
Paola de Azevedo Mello 
 

1.7 Programa de Pós-Graduação 
Programa de Pós-Graduação em Química - PPGQ 

 

2 – BENEFÍCIO 
 

2.1 Modalidade 
 
(  ) Missão de Trabalho ( X ) Bolsa Doutorado Sanduíche 
 
2.2 Instituição de Destino (nome da instituição e nome do 
centro/instituto/departamento/grupo de pesquisa) 

 
Ghent University/Faculty of Sciences/Atomic and Mass 
Spectrometry Research Group 

2.3 Período da Atividade 
 
01/09/2019 - 29/02/2020 
Seis (06) meses 
2.3.1 Início 

01/09/2019 

2.3.2 Término 

29/02/2020 

 

3 – RECURSOS RECEBIDOS (R$) 
 

3.1 Auxílio-deslocamento Não recebido. Passagens de ida e volta compradas pela CAPES. 

3.2 Auxílio-instalação 1300 euros 

3.3 Seguro-saúde 540 euros 

3.4 Adicional-localidade Não recebido 

3.5 Mensalidade Seis (06) mensalidades de 1300 euros cada, referente aos meses de 
setembro/2019, outubro/2019, novembro/2019, dezembro/2018, janeiro/2020 e 
fevereiro/2020. 

3.6 Auxílio-diário Não recebido 
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4 – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
 

4.1 Objetivos da missão: (estabelecer correlação com os objetivos do projeto) 
• Execução de um estudo colaborativo para o desenvolvimento e aplicação de métodos que permitam a 

determinação da razão isotópica de Mg, Sr e Pb em petróleo; 
• Obtenção de resultados que possam fornecer informações sobre a origem geológica e processos de migração 

do petróleo, as quais são de grande importância para as áreas de pesquisa e exploração de reservas de 
petróleo, além do desenvolvimento de novas tecnologias; 

• Colaboração com instituições estrangeiras que possuam equipamentos que ainda não estão disponíveis na 
Universidade Federal de Santa Maria; 

• Geração de conhecimento e capacitação profissional; 
• Consolidação da cooperação entre grupos de pesquisa envolvidos; 
• Expansão das atividades de internacionalização do Programa de Pós-Graduação em Química da Universidade 

Federal de Santa Maria. 
 

4.2 Atividades Realizadas: (listar atividades) 
• Apresentação de seminário de grupo sobre os trabalhos previamente desenvolvidos no Laboratório de 

Análises Químicas Industriais e Ambientais do Departamento de Química da Universidade Federal de Santa 
Maria; 

• Leitura e estudo de artigos internacionais e livros sobre determinação isotópica de Mg, Sr e Pb em amostras 
diversas; 

• Treinamento para a utilização das técnicas necessárias durante o desenvolvimento do projeto; 
• Desenvolvimento e aplicação de método para a pré-concentração e o isolamento de Sr utilizando resina 

específica de Sr. Cabe salientar que previamente ao procedimento de isolamento, as amostras de petróleo 
foram preparadas utilizando dois métodos de preparo distintos, sendo eles: o método de digestão ácida e o 
metodo de solubilização. O preparo das amostras foi feito previamente no Laboratório de Análises Químicas 
Industriais e Ambientais do Departamento de Química da Universidade Federal de Santa Maria e as amostras 
foram enviadas para a Ghent University; 

• Medida da concentração total de Sr antes e após o procedimento de isolamento utilizando a técnica de SF-
ICP-MS para o cálculo da recuperação de Sr; 

• Medida dos isótopos de Sr (84, 86, 87 e 88), Rb (85) e Kr (83) nos extratos obtidos após o isolamento utilizando 
a técnica de MC-ICP-MS; 

• Tratamento dos dados gerados para a obteção da razão isotópica: uso de equações para correção de 
interferências isobáricas (de Rb e Kr) e correção do fracionamento de massa; 

• Comparação dos resultados obtidos após os métodos de digestão ácida e solubilização; 
• Desenvolvimento e aplicação de método para a pré-concentração e o isolamento de Mg utilizando resina 

específica em laboratório limpo (ISO classe 4). Foram desenvolvidos dois métodos: um para o isolamento de 
Mg dos digeridos obtidos por digestão ácida e um para os extratos obtidos após a solubilização; 

• Medida da concentração total de Mg antes e após o procedimento de isolamento utilizando a técnica de SF-
ICP-MS para o cálculo da recuperação de Mg; 

• Medida dos isótopos de Mg (24, 25 e 26) utilizando a técnica de MC-ICP-MS; 
• Tratamento dos dados gerados para a obteção da razão isotópica: uso de equações para correção do 

fracionamento de massa; 
• Comparação dos resultados obtidos após os métodos de digestão ácida e solubilização; 
• Desenvolvimento e aplicação de método para a pré-concentração e o isolamento de Pb utilizando resina 

específica em laboratório limpo (ISO classe 4). Foram testadas duas resinas para o isolamento de Pb: resina 
específica de Sr e resina específica de Pb; 

• Medida da concentração total de Pb antes e após o procedimento de isolamento utilizando a técnica de SF-
ICP-MS para o cálculo da recuperação de Pb; 

• Medida dos isótopos de Pb (204, 206, 207 e 208), Tl (203 e 205) e Hg (202) utilizando a técnica de MC-ICP-
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MS; 
• Tratamento dos dados gerados para a obteção da razão isotópica: uso de equações para correção de 

interferências isobáricas (de Hg) e correção do fracionamento de massa (utilizando Tl); 
• Interpretação dos resultados obtidos para Mg, Sr e Pb em petróleo e discussão a cerca de implicações 

geoquímicas. 
 
4.3 Resultados e/ou Impactos: 

A partir do projeto desenvolvido durante o estágio de seis meses realizado no grupo de pesquisa Atomic & 
Mass Spectrometry do Departamento de Química da Ghent University, Ghent, Bélgica sob orientação do Prof. Dr. 
Frank Vanhaecke foi possível desenvolver métodos para a determinação isotópica de Mg, Sr e Pb em amostras de 
petróleo.  

Cabe destacar que o estudo desenvolvido é inédito, uma vez que não há relatos na literatura referente à 
análise destes elementos em petróleo. Os resultados obtidos são de grande importância para a área da geoquímica e 
pesquisa e exploração de petróleo, uma vez que podem fornecer informações sobre a origem geológica e processos 
de migração do petróleo.  

A partir das atividades desenvolvidas no período da realização do estágio no exterior foi possível a geração de 
conhecimento e capacitação profissional. A realização do doutorado sanduíche também possibilitou a consolidação 
da cooperação entre os grupos de pesquisa envolvidos, expandindo as atividades de internacionalização do Programa 
de Pós-Graduação em Química da Universidade Federal de Santa Maria. Além disso, a colaboração com o grupo de 
pesquisa da Ghent University estabelece novas cooperações internacionais e qualifica ainda mais a produção 
científica gerada. 
 
 

 
 

 
 
 

 
Santa Maria, 25 de junho de 2020. 

 
 

____________________________________ 
Alessandra Schneider Henn  
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ANEXOS 
 
 
   

 Anexo 1: Apresentação de seminário de grupo sobre o Brasil, estado do Rio Grande do Sul, a Univerisade Federal 
de Santa Maria e os trabalhos previamente desenvolvidos no Laboratório de Análises Químicas Industriais e 
Ambientais do Departamento de Química da Universidade Federal de Santa Maria. 
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APÊNDICE TÉCNICO 
 

Durante o estágio de seis meses no grupo de pesquisa Atomic & Mass Spectrometry do Departamento 
de Química da Ghent University, Ghent, Bélgica sob orientação do Prof. Dr. Frank Vanhaecke foi realizada uma 
pesquisa sobre o tema “Determinação isotópica de elementos traço em petróleo utilizando espectrometria de 
massa com multi-coletor e plasma indutivamente acoplado (MC-ICP-MS)”. Durante e execução do projeto foram 
desenvolvidos métodos para a determinação da razão isotópica de Mg, Sr e Pb em petróleo.  

Foram comparados dois métodos de preparo de amostras de petróleo (solubilização e digestão ácida), 
previamente desenvolvidos na Universidade Federal de Santa Maria. Foram também desenvolvidos e aplicados 
procedimentos de pré-concentração e isolamento dos elementos utilizando resinas cromatográficas (Figura 1). 
Cabe salientar que os procedimentos de pré-concentração e isolamento de Mg e Sr foram feitos em laboratório 
limpo ISO classe 4 (Figura 2), devido a baixa concentração destes elementos e facilidade de contaminação quando 
da execução do isolamento fora do laboratório limpo.  

Depois de estabelecidas as condições do procedimento de isolamento para cada elemento, foi feita a 
determinação da razão isotópica de Mg, Sr e Pb. Cabe destacar que foram utilizados equipamentos de 
determinação isotópica que ainda não estão disponíveis na Universidade Federal de Santa Maria, como o 
espectrometro de massa com multi-coletor e plasma indutivamente acoplado (Figura 3) e o espectrometro de 
massa com setor eletromagnético e plasma indutivamente acoplado (Figura 4).  

A partir dos resultados obtidos foi possível observar que ambos os métodos de preparo de amostras 
foram adequados para posterior determinação isotópica de Mg (δ25Mg e δ26Mg) e Sr (87Sr/86Sr) em petróleo. Para 
a determinação isotópica de Pb, apenas o método de digestão foi adequado, uma vez que o elemento Pb não 
pôde ser totalmente recuperado utilizando o método de solubilização. Os resultados obtidos para a 
determinação isotópica de Mg, Sr e Pb podem fornecer informações sobre a origem geológica, identificação de 
mecanismos de salinização na etapa de formação do petróleo, assim como processos de migração do petróleo, 
as quais são de grande importância para as áreas de pesquisa e exploração de reservas de petróleo, além do 
desenvolvimento de novas tecnologias.  
 

 
Figura 1. A: coluna contendo 300 µL de resina específica, B: procedimento de isolamento de Sr utilizando resina 
específica. 

A B 
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Figura 2. Imagens do laboratório limpo (classificação ISO 4) usado para a execução dos procedimentos de 
isolamento de Mg e Pb. 

 

 
Figura 3. Espectrômetro de massa com multicoletor e plasma indutivamente acoplado (Neptune, Thermo 
Scientific) usado para determinação isotópica de Mg, Sr e Pb nas amostras de petróleo. 
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Figura 4. Espectrômetro de massa de alta resolução com plasma indutivamente acoplado (Element XR, Thermo 
Scientific) usado para determinação de Mg, Sr e Pb total nas amostras de petróleo. 


