
  
Programa Institucional de Internacionalização 

Capes PrInt 
  

 

 
1 

 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
 
 

 

1 – DADOS CADASTRAIS  
 

1.1 Nome do Beneficiário 
Manfredo Hörner 

1.2 CPF / Passaporte 
243.350.960-20 

1.3 Instituição  
Universidade Federal de Santa Maria 

1.4 Programa CAPES/ nº do AUXPE 
Programa Institucional de 

Internacionalização da UFSM (Processo 

88881.310412/2018-01)  
1.5 Projeto 
Subprojeto 2: Nanomateriais – Química de Sistemas 
Supramoleculares 

1.6 Coordenador Projeto 
Prof. Oscar Endrigo Dorneles Rodrigues 

1.7 Programa de Pós-Graduação 
Programa de Pós-Graduação em Química da Universidade Federal de Santa Maria (PPGQ/UFSM) 
 

 

2 – BENEFÍCIO 
 

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

Instituto de Química Inorgânica/Universidade de Bonn 
(Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn)/Grupo de 
Pesquisa do Prof. Dr. Johannes Beck). 

2.3 Período da Atividade 

2.3.1 Início 

16/Julho/2019 

2.3.2 Término 

31/Julho/2019 

 

3 – RECURSOS RECEBIDOS (R$) 
 

3.1 Auxílio-deslocamento Passagem (trecho/valor): Porto Alegre - São Paulo – Frankfurt - Londres - São 
Paulo – Porto Alegre / R$ 5.664,61 

3.2 Auxílio-instalação x 

3.3 Seguro-saúde US$ 64,00  (cotação 1Us$ = R$ 3,86 14/06/19) = R$ 247,04  

3.4 Adicional-localidade x 

3.5 Mensalidade x 

3.6 Auxílio-diário Diárias: 15 x US$ 370.00 = US$ 5,550.00 = R$ 20.783,57 
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4 – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
 

4.1 Objetivos da missão: (estabelecer correlação com os objetivos do projeto) 
 
Missão (ida de Professor Manfredo Hörner por 15 dias). 
 
Cronograma da atividade. 
 
Ida, terça-feira, 16 de julho de 2019: 
Viagem aérea: Santa Maria-São Paulo-Frankfurt/Main (chegada, quarta-feira, 17 de julho 2019) 
Transporte interno (Alemanha), trem (17 de julho de 2019): Frankfurt/Main-Bonn. 
18.07.19, quinta-feira: Início das atividades no Instituto de Química Inorgânica/Universidade de Bonn (Rheinische 
Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn)/Grupo de Pesquisa do Prof. Dr. Johannes Beck. 
30.07.19, terça-feira: encerramento das atividades no Instituto de Química Inorgânica/Universidade de Bonn 
(Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn)/Grupo de Pesquisa do Prof. Dr. Johannes Beck. 
 
Retorno, quarta-feira, 31 de julho de 2019: 
Transporte interno (Alemanha), trem (31 de julho de 2019): Bonn-Frankfurt/Main 
Viagem aérea: Frankfurt/Main-Londres (Heathrow)-São Paulo-Santa Maria (chegada, quinta-feira, 01 de agosto 2019). 
 
Plano de Ação 
 
Os ítens de atividades descritos a seguir, foram aprovados no ato da submissão do planejamento de atividades para a 
missão em tela para a concessão dos recursos para viagem e estadia na Universidade de Bonn-Instituto de Química 
Inorgânica (grupo de pesquisa Prof. Dr. Johannes Beck).  
 
As atividades descritas estão rigorosamente em sintonia com o teor do  Subprojeto 2: Nanomateriais – Química de 
Sistemas Supramoleculares. 
 
Objetivos das atividades 
 
1. Principal:  
 
Estabelecer o fortalecimento do intercâmbio horizontal entre as universidades (UFSM e Bonn), com o foco principal 
voltado a troca de experiências em cristalografia avançada com vistas a investigação na área de Engenharia de Cristais 
envolvendo a análise da arquitetura supramolecular no estado sólido de pequenas moléculas em sintonia com a 
temática do  Subprojeto 2: Nanomateriais – Química de Sistemas Supramoleculares. Neste contexto, os interesses se 
voltam a moléculas classificadas como triazenos, complexos triazenido metálicos, triazenos macrocíclicos, heterocíclos 
e máquinas moleculares (rotaxanos), incluindo-se também compostos multicomponentes, co-cristais e sistemas 
polimorfos. 
 
2. Atividades específicas que foram desenvolvidas em relação ao objetivo principal: 
 
Em vistas com o cronograma de viagem e permanência na Universidade de Bonn, com chegada em Bonn no dia 
17.07.19, os dias 18 e 19 de julho, encerrando na primeira semana de permanência, ocorreram os primeiros contatos 
com o grupo de pesquisa do Prof. Johannes Beck (anfitrião da missão), incluindo agendamentos para discussões mais 
específicas e detalhadas no escopo do objetivo principal da missão. 

 
2.1. Apresentação de um seminário plenário proferido em alemão fluente (terça-feira, 23.07.19, 10:00 h), no Instituto 
de Química Inorgânica/Universidade Bonn, abordando atividades de pesquisa desenvolvidas nos grupos de pesquisa 
sediados na UFSM, NUQUIMHE (Núcleo de Química de Heterociclos) e NITriCo (Núcleo de Investigação de Triazenos e 
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Complexos), sob o título: SUPRAMOLECULAR CLUSTER IN THE SOLID STATE - AN ENERGETIC AND TOPOLOGICAL 
APPROACH TO UNDERSTAND A SPECIFIC STRUCTURAL DESIGN (APÊNDICE TÉCNICO, ítem 1.). 
 
A assistência ao seminário totalizou 22 participantes, entre pós-graduandos, doutores e professores provenientes além 
do Instituto de Química Inorgânica, também dos Institutos de Química Orgânica e de Química Teórica – a lista de 
presença se encontra no APÊNDICE TÉCNICO, ítem 2. Um registro fotográfico do evento se encontra no APÊNDICE 
TÉCNICO, ítem 3. 
 
Um dos pontos estrategicamente abordados no seminário, foi o detalhamento de um resultado conjunto entre autores 
dos grupos NUQUIMHE E NITriCo envolvendo a publicação  CrystEngComm, 2016, 18, 3866-3876: 
Polymorphism in an 18-membered macrocycle: an energetic and topological approach to understand the 
supramolecular structure. 
Marcos A. P. Martins, Manfredo Hörner, Johannes Beck, Aniele Z. Tier, Andrei L. Belladona, Alexandre R. Meyer, Nilo 
Zanatta, Helio G. Bonacorso and Clarissa P. Frizzo. 
 
O tempo de apresentação levou 60 minutos com um tempo de discussão adicional de 45 minutos. Dentre os 
questionamentos mais importantes, destacou-se a abordagem da estratégia de calculos teóricos relacionados a forma 
de interação eletrostática intermolecular incluindo ligações de hidrogênio e a precisão da localização do átomo de 
hidrogênio com base no emprego dos algorítmos disponíveis na Cristalografia, para a solução e o refinamento de 
estruturas moleculares por difração de raios X em monocristal. Esta discussão foi importante em relação a avaliação 
do modelo do Cluster Supramolecular que norteia a investigação e o entendimento de arranjos supramoleculares 
desenvolvida no grupo NUQUIMHE e NITriCo na UFSM. 
 
Com vistas a divulgação máxima das informações e experiências colhidas na missão, este seminário foi também 
apresentado no âmbito da disciplina no currículo da formação em Pós-Graduação em Química – Tópicos Especiais em 
Química Orgânica IV – no dia 16 de agosto de 2019 no Deprtamento de Química Prédio 15ª-NAPO.  

 
2.2. Troca de experiência e planejamento de atividades bilaterais em cristalografia avançada incluindo a análise 
estrutural cristalina e molecular em monocristal, incluindo situações específicas como pseudo-simetria, geminação de 
cristais (twinning), resolução da configuração absoluta (compostos oticamente ativos) e, a correlação hierárquica de 
sistemas de simetria relacionados a grupos espaciais. 
 
Neste contexto houve discussões detalhadas com o Cristalógrafo Dr. Jörg Daniels pertencente ao grupo do Prof. 
Johannes Beck. Foram abordadas estratégias envolvendo casos de análise de amostras cristalinas geminadas (twins 
cristalográficos), de compostos oticamente ativo com resolução da estrutra com configuração absoluta incluindo 
grupos espaciais quirais e, problemas específicos com estratégias de solução envolvendo supressão de alta simetria 
em grupos espaciais e o perigo da resolução errada de uma estrutura cristalina e molecular considerando simetria mais 
baixa que a real. Com relação a este último caso, foi também discutida a correlação hierárquica isomórfica e não-
isomórfica de grupos espaciais incluindo acréscimo de simetria e vice-versa. Este último assunto também foi discutido 
com o Prof. Johannes Beck que também apresenta expertise em Cristalografia. 
 
Os registros fotográficos envolvendo estas atividades encontram-se no APÊNDICE TÉCNICO, ítens 4 (a) e (b). 
 
A ocasião foi aproveitada para a discussão envolvendo a construção de um goniômetro especial para a aquisição de 
dados de difração de raios X em monocristal a altas pressões (até 80 kBar) com variação de temperatura APÊNDICE 
TÉCNICO, ítem 5. Este acessório foi construído no grupo do Prof. Johannes Beck com a participação do Dr. Jörg Daniels 
com vistas a análise da variação de fases cristalinas em policátions de telúrio estabilizados por derivados de metais de 
transição. Trata-se de uma expertise inédita dominada por este grupo. 
 
É importante destacar, que estas discussões envolveram o propósito da transsferência de conhecimentos nos temas 
abordados para o grupo NUQUIMHE, NITriCo e demais interessados na UFSM, com a vinda do Cristalógrafo Dr. Jörg 
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Daniels e do Prof. Johannes Beck em missões previstas no âmbito do Subprojeto 2 nos anos 2020 e 2021. 
 
Além disto, ocorreu a submissão de projeto em 30.09.19, entitulado "Identificação, coleta de dados, solução e 
refinamento de estruturas de cristais geminados (twinned crystals)" do candidato Fellipe Freire Santos de Farias  
integrante do grupo NUQUIMHE-NITriCo, ao edital interno da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (Edital: 
066/2019 – EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA CAPACITAÇÃO EM CURSOS DE CURTA DURAÇÃO – CAPES/PrInt). 
A proposta foi aprovada, envolvendo a permanência por 30 dias no grupo de pesquisa do Prof. Johannes Beck sob a 
também supervisão do Dr. Jörg Daniels (Instituto de Química Inorgânica da Universidade de Bonn) em março de 2020, 
contemplando o escopo do item 2.2 envolvendo a aquisição de experiência em atividades bilaterais em Cristalografia 
Avançada com a análise estrutural cristalina e molecular incluindo situações específicas como a geminação de cristais 
(crystal twinning). 

 
2.3. Troca de experiência e planejamento de atividades bilaterais em cristalografia incluindo a análise estrutural 
cristalina e molecular em amostras pulverizadas (pó) incluindo, situações específicas como a análise da dinâmica da 
mudança de fases cristalinas em função da temperatura e, a determinação de estruturas cristalinas e moleculares a 
partir de amostras microcristalinas. 
 
E 
 
2.4. Aprofundamento na escolha de critérios para o planejamento da coleta de dados de difração em monocristal e em 
pó.  
 
A universidade de Bonn detém infraestrutura de última geração (Bruker D8 ADVANCE e SOTOE) para a análise de 
amostras pulverizadas com vista a investigação da dinâmica de mudanças da fase cristalina com a temperatura 
(aquecimento eqou resfriamento) - Os registros fotográficos no APÊNDICE TÉCNICO, ítem 6 (a) e (b). 
   
Estas atividades (2.3 e 2.4) realizadas, vem de encontro com o interesse de investigação nos grupos NUQUIMHE e 
NITriCo envolvendo mudanças de fases cristalinas de compostos orgânicos com a temperatura. A UFSM tem previsão 
da operação a partir de 2020 de um difratômetro Bruker, D8 ADVANCE com Câmera de Temperatura – valor aprovado 
(R$ 270.309,75 ; € = 52.909,00)  no Projeto Institucional CT-Infra/2018 envolvendo os grupos NUQUIMHE e NITriCo): 
 
CHAMADA INTERNA PARA A SELEÇÃO DE SUBPROJETOS VISANDO A ELABORAÇÃO DA PROPOSTA INSTITUCIONAL 
REFERENTE À CHAMADA PÚBLICA MCTIC/FINEP/CT-INFRA 04/2018 – Apoio à infraestrutura de pesquisa científica e 
tecnológica em áreas temáticas 

 
   Subprojeto 

NANODESIGN: NANOAGREGADOS E MÁQUINAS MOLECULARES 
Sigla 
NANOdesign 
 
Linha Temática da Chamada: "Nanotecnologia" 

 
Tema do Subprojeto: Nanoquímica e Nanomateriais  
"(e) Outras propostas inovadoras e plenamente justificadas" 
Coordenador do Subprojeto 
Prof. Tit. Dr. Marcos A. P. Martins 
 
Vice Coordenador do Subprojeto 
Prof. Tit. Dr. Manfredo Hörner 
 
Programas de Pós-Graduação Associados 
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Química - Conceito Capes 7 
Ciências Farmacêuticas - Conceito Capes 5 
Ciências Odontológicas - Conceito Capes 5 
Física – Conceito Capes 4 
Ciências do Solo - Conceito Capes 6 
 
2.5. Capítulo envolvendo a Qualidade de Dados de Difração de Raios X, vinculado a proposta de um livro na Área de 
Engenharia de Cristais, intitulado “Supramolecular Crystal Engineering” (Book Series on Supramolecular Chemistry, 
CRC Press-Francis & Taylor), tendo como autores membros participantes do projeto Subprojeto 2: Nanomateriais – 
Química de Sistemas Supramoleculares. 
 
Quanto a esta atividade, foi discutida a questão da problemática de efeitos de desordem posicional de átomos em 
moléculas, em função da libração térmica, propondo-se como estratégia, o relato e a investigação da vibração térmica 
anisotrópica (parâmetro térmico anisotrópico, Uij) com a temperatura. 

 
Discussões com Docentes no Instituto de Química Inorgânica e Orgânica: 

 
1. 29.07.19, segunda-feira 10:00 h: 
 Grupo de Pesquisa - Prof. Dr. Arne Lützen 

   Kekulé-Institut für Organische Chemie und Biochemie 
 Gerhard-Domagk-Str. 1 
 53121 Bonn 

   email: arne.Luetzen@uni-bonn.de 
 
   Tema discutido: Supramolecular chemistry: Self-organization metallosupramolecular systems. 
 
   Resultado: oferta para recebimento com planejamento prévio, de estagiário em nível de doutorado envolvendo 
reações de auto-organização supramolecular incluindo sistemas multicomponentes (quirais). 
 

2. 30.07.19, terça-feira 10:00 h: 
Grupo de Pesquisa - Prof. Dr. Robert Glaum 

   Institut für Anorganische Chemie 
 Gerhard-Domagk-Str. 1 
 53121 Bonn 

   email: rglaum@uni-bonn.de 
    
   Tema discutido: Stable and Metastable Transition Metal Phosphates – New Options for Solid State Synthesis. 
 
   Resultado: oferta para recebimento de estagiário em nível de doutorado envolvendo reações de transporte químico 
de compostos inorgânicos em sistemas selados a alta temperatura. Investigação de polimorfismo de compostos 
inorgânicos, envolvendo Cristalografia (difração de raios X em monocristal). 
 
   3.  25.07.19. quinta-feira: 

Grupo de Pesquisa - Prof. Dr. Johannes Beck 
   Institut für Anorganische Chemie 

 Gerhard-Domagk-Str. 1 
 53121 Bonn 

 
   Tema discutido: Magnetoquímica e infraestrutura disponível. 
 

    Resultado: um dos temas de investigação do grupo do Prof. J. Beck envolve propriedades de domínios de estrutas 

mailto:arne.Luetzen@uni-bonn.de
mailto:rglaum@uni-bonn.de
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magnéticas (Susceptibilidade Magnética) de compostos inorgânicos. Neste contexto, o grupo detém expertise e 
infraestrutura disponível incluindo magnetômetro (PPMS – Physical Property Measurement System), para medidas de 
propriedades magnéticas à baixas temperaturas - APÊNDICE TÉCNICO, ítem 7. 

 
 
   4. 26.07.19, sexta-feira: 

Prof. Dr. Johannes Beck 
Na qualidade de Decano da Faculdade de Matemética e Ciências Naturais Dean of the Faculty of Mathematics and 
Natural Sciences) 

   University of Bonn 
 Gerhard-Domagk-Str. 1 
 53121 Bonn 
 
Tema discutido: Doutorado em Química, em nível de Cotutela UFSM – Universidade de Bonn. 
 
Resultado: exigência da sintonia de regimentos em nível das formalidades de formação curricular e emissão de título 
acadêmico conjunto. Neste contexto, a Universidade de Bonn envolveu a emissão de apenas dois títulos de Doutorado 
na Área de Ciências Naturais e Exatas em nível de Cotutela (01 com Universidade da Rússia e 01 com Universidade da 
França).  

 
  Registro fotográfico: APÊNDICE TÉCNICO, ítem 8. 
 

Benefícios e impactos gerados com a missão: 
 
1. Houve eficiente troca de experiências envolvendo Cristalografia avançada envolvendo tópicos de interesse 

imediato para os grupos de pesquisa na UFSM, principalmente NUQUIMHE e NITriCo, com vistas a transferência 
de conhecimento operacional dos difratômetros de raios X disponíveis na UFSM, de alta qualidade, e incorporação 
destes conhecimentos na formação de pós-graduandos em todos os níveis que abordam a análise estrutural 
cristalina e molecular por difração de raios X em monocristal. 
 

2. Ocorreu o aceite da supervisão por parte do Prof. Johannes Beck e do Dr. Jörg Daniels, no Instituto de Química 
Inorgânica da Universidade de Bonn, de um candidato em formação em nível de doutorado envolvendo a aquisição 
de experiência operacional quanto a investigação de cristais geminados e a obtenção da configuração absoluta de 
moléculas oticemnte ativas (quirais). Estes conhecimento serão difundidos na UFSM e envolverão significativa 
agregação de qualidade investigativo as teses e dissertações aqui desenvolvidas. 

 
3. Ficou acertada a vinda para a UFSM do Dr. Jörg Daniels no decorrer de 2010 no âmbito de uma missão técnica de 

curta duração prevista e aprovada pela CAPES no  Subprojeto 2: Nanomateriais – Química de Sistemas 
Supramoleculares, com vistas a consolidação das estratégias de coleta de dados de raios X em cristais e o 
tratamento de dados envolvendo casos especiais incluindo geminação cristais e moléculas oticamente ativas. 
 

4. Ficou acertada a vinda para a UFSM no decorrer de 2021 do Prof. Johannes Beck envolvendo uma missão de 
Professor Visitante do Exterior, prevista e aprovada pela CAPES no  Subprojeto 2: Nanomateriais – Química de 
Sistemas Supramoleculares, com vistas a consolidação da discussão de tópicos especiais em Cristalografia 
Avançada incluindo a hierarquia da correlação de simetria observada em gruppos espaciais, essenciais para o 
entendimento da solução e o refinamento de estruturas cristalinas e moleculares por difração de raios X em 
monocristal. 

 
5. Continuação da publicação de artigos em periódicos com alto fator de impacto envolvendo a linha de investigação 

desenvolvida nos grupos NUQUIMHE e NITriCo – Avaliação de Arranjos Supramoleculares de Moléculas no Estado 
Sólido baseado no Modelo do Cluster Supramolecular. Periódicos envolvidos: CrystEngeComm, Crystal Growth & 
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Design entre outras. Todas as publicações envolverão moléculas desenvolvidas na UFSM e/Bonn, incluindo a co-
autoria discente de ambas instituições. 

 
Consideração final – declaração da Universidade de Bonn, de atividades realizadas na missão: 

 
Na seção de ANEXO, encontra-se a cópia da declaração recebida na Universidade de Bonn relativa à  missão 
executada no âmbito do Projeto Institucional de Internacionalização-UFSM, CAPES-PrInt (Processo: 
88881.310412/2018-01), Subprojeto 2: Nanomateriais – Química de Sistemas Supramoleculares, a qual apresenta 
os assuntos tratados em reuniões técnicas e também o título do semináro apresentado no Instituto de Química 
Inorgânica da Universidade de Bonn. 

 
 

 
Santa Maria, 09 de outubro de 2019.  

 
 

 
____________________________________ 
Prof. Dr. Manfredo Hörner 
Núcleo de Química de Heterociclos – NUQUIMHE 

Departamento de Química 

Universidade Federal de Santa Maria – UFSM 

97105-900  Santa Maria, RS – Brazil 

Fax: +55 55 3220 8756 or  3220 8056 

E-mail: hoerner.manfredo@gmail.com 

 
  

mailto:hoerner.manfredo@gmail.com
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APÊNDICE TÉCNICO 
 

1. Seminário proferido no Instituto de Química Inorgânica/Universidade de Bonn: 23.07.19 
 

 

 
 

 
 
2. Seminário proferido no Instituto de Química Inorgânica/Universidade de Bonn: 23.07.19, lista de presença 
incluindo 22 participantes. 
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3. Seminário proferido no Instituto de Química Inorgânica/Universidade de Bonn: 23.07.19 – Participantes 
 

 
 
 

4. Instituto de Química Inorgânica/Universidade de Bonn/Infraestrutura Grupo Prof. Johannes Beck – Difratômetro 
de Raios X para Monocristal Enraf-Nonius Mach3 e o Cristalógrafo, Dr. Jörg Daniels (a) e Dr. Jörg Daniels/Prof. 
Manfredo Hörner (b): 23, 24 e 25.07.19 – Registros fotográficos. 
 

   
(a) 
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(b) 

 
 

 5. Instituto de Química Inorgânica/Universidade de Bonn/Infraestrutura Grupo Prof. Johannes Beck/Dr. Jörg Daniels 
- goniômetro especial para a aquisição de dados de difração de raios X em monocristal a altas pressões (até 80 kBar) 
com variação de temperatura adaptável a difratômetros de raios X para monocristal. 
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6. Instituto de Química Inorgânica/Universidade de Bonn/Infraestrutura Grupo Prof. Johannes Beck/Dr. Jörg Daniels 
– (a) detalhe de um Difratômetro de Raios X para Pó, Bruker D8 ADVANCE e do goniômetro para aquisição de dados 
de difração de raios X em pó com variação de temperatura (aquecimento ou resfriamento); (b)  detalhe de um 
Difratômetro de Raios X para Pó, STOE e do goniômetro para aquisição de dados de difração de raios X em pó com 
variação de temperatura (aquecimento ou resfriamento) incluindo detector de área de alta eficiência. 

 

 
 

(a) 
 

 
 

(b) 
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7. Instituto de Química Inorgânica/Universidade de Bonn/Infraestrutura Grupo Prof. Johannes Beck/Dr. Jörg Daniels 
– detalhe de um Magnetômetro para medidas de propriedades magnéticas (Susceptibilidade Magnética) no estado 
sólido com variação de temperatura, PPMS – Physical Property Measurement System: 

 

 
 

 
8. Decanato da Faculdade de Matemática e Ciências Naturais/Universidade de Bonn/Decano atual (até setembro de 
2021): Prof. Johannes Beck – discussão sobre possibilidade de emissão de titulação de Pós-Graduação em Quimica em 
nível de Cotutela UFSM-Universidade de Bonn. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 
 

Cópia da declaração recebida relativa à  missão executada, a qual apresenta os assuntos tratados em reuniões técnicas 
e também o título do semináro apresentado na Universidade de Bonn. 
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