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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
 
 

 

1 – DADOS CADASTRAIS  
 

1.1 Nome do Beneficiário 
Paola de Souza Pauletto 

1.2 CPF / Passaporte 
026.914.430-78/GB780467 

1.3 Instituição  
Universidade Federal de Santa Maria 

1.4 Programa CAPES/ nº do AUXPE  
CAPES PrInt 

1.5 Projeto 
88887.510625/2020-00 

1.6 Coordenador Projeto 
Prof.ª Dr.ª Paola de Azevedo Mello 

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

 

2 – BENEFÍCIO 
 

2.1 Modalidade 
 
(  ) Missão de Trabalho ( x ) Bolsa de Doutorado Sanduíche 
 
2.2 Instituição de Destino (nome da instituição e nome do 
centro/instituto/departamento/grupo de pesquisa) 
The City College of New York/Center for Discovery and 
Innovation 

2.3 Período da Atividade 

2.3.1 Início 
01/12/2020 

2.3.2 Término 
31/05/2021 

2.4 Trecho de Ida 
Guarulhos (Brasil) → Ciudad de Panamá (Panamá) → Guayaquil 
(Equador) 
 
A bolsista permaneceu 20 dias no Equador para cumprimento da 
quarentena obrigatória exigida para entrada nos Estados Unidos 
e também para emissão do visto J1 em 25/11/2020. 
 
Guayaquil (Equador) → Ciudad de Panamá (Panamá) → New 
York City (Estados Unidos) 

2.4.1 Data de Saída 
09/11/2020 
 
 
 
 
 
 
29/11/2020 

2.4.2 Data de Chegada 
09/11/2020 
 
 
 
 
 
 
29/11/2020 

2.5 Trecho de Volta 
New York City (Estados Unidos) → Ciudad de Panamá (Panamá) 
→ Guarulhos (Brasil) 

2.5.1 Data de Saída 
05/06/2021 

2.5.2 Data de Chegada 
06/06/2021 
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3 – RECURSOS RECEBIDOS (US$) 
 

3.1 Auxílio-deslocamento US$ 1.260,00 

3.2 Auxílio-instalação US$ 1.300,00 

3.3 Seguro-saúde US$ 540,00 

3.4 Adicional-localidade US$ 2.400,00 

3.5 Mensalidade US$ 7.800,00 

3.6 Auxílio-diário - 

 

4 – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
 

4.1 Objetivos da missão:  

• Execução de um estudo colaborativo para o desenvolvimento de novos materiais adsorventes para aplicação na 
remoção de ácido perfluorooctanessulfônico (PFOS) em soluções aquosas; 

• Obtenção das principais características físicas e químicas dos materiais adsorventes desenvolvidos; 

• Avaliação do desempenho e dos mecanismos de adsorção através de experimentos de bancada e também 
modelagem e simulação matemática; 

• Divulgação dos resultados à comunidade científica através de publicações em periódicos internacionais; 

• Geração de conhecimento e capacitação profissional; 

• Colaboração com um grupo de pesquisa estrangeiro que possuí técnicas e equipamentos que ainda não estão 
disponíveis no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química da Universidade Federal de Santa Maria; 

• Iniciativa de cooperação entre os grupos de pesquisa da Universidade Federal de Santa Maria e o The City 
College of New York; 

• Expansão das atividades de internacionalização do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química da 
Universidade Federal de Santa Maria. 

4.2 Atividades Realizadas: 
Devido ao aumento nos números de casos de COVID-19, o acesso ao laboratório foi restrito pelas autoridades da 
Universidade nos primeiros 60 dias da chegada da bolsista. Dessa forma foram conduzidas as seguintes atividades de 
forma remota: 

• Leitura e estudo de artigos sobre a síntese e caracterização de UiO-66 e compósitos a base de UiO-66; 
• Coleta de artigos publicados acerca da adsorção de substâncias per- e polifluoralquilas (PFAS) em diferentes 

adsorventes incluindo carvões ativados e metal-organic frameworks (MOFs); 
• Análise dos dados coletados e escrita de um artigo de revisão comparando os adsorventes e as principais 

características que melhoram a remoção destes contaminantes PFAS em soluções aquosas; 
• Definição do ácido perfluorooctanessulfônico (PFOS) como contaminante de estudo devido a sua toxicidade, 

potencial carcinogênico e persistência a biodegradação; 
• Implementação de redes neurais artificiais (ANN) para modelagem e simulação de dados experimentais 

previamente coletados pelo grupo de pesquisa da Dra. Bandosz; 
• Participação nos treinamentos “Hazardous Waste Management Training” (Anexo 1) e “Laboratory Safety 

Standard” (Anexo 2). 
A partir de 08 de fevereiro de 2021, foi concedido à bolsista acesso aos laboratórios, e as seguintes atividades foram 
realizadas: 

• Preparo de soluções de PFOS e desenvolvimento do método de quantificação de PFOS usando a técnica de 
espalhamento de ressonância Rayleigh por complexo de associação de íons com cristal violeta; 

• Com base nos estudos prévios foram realizadas modificações no carvão ativado comercial BAX a fim de 
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aumentar a basicidade da superfície. As etapas de pré-tratamento do BAX incluíram moagem, modificação 
térmica em um forno a 950 °C usando atmosfera de nitrogênio, modificação química através da oxidação com 
HNO3 seguido de impregnação de ureia e tratamento térmico a 950 °C em atmosfera de nitrogênio; 

• Síntese de UiO-66 com e sem agitação na etapa reacional (Figura 2); 
• Síntese de compósitos UiO-66/BAX com diferentes teores de nanopartículas de BAX. Também foi investigado 

a influência da agitação na etapa reacional onde concluiu-se necessária a agitação para garantia de um material 
homogêneo; 

• Caracterização de UiO-66 e UiO-66/BAX pelas técnicas de difração de raios X (XRD), análise por adsorção de 
nitrogênio (BET), espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier (FTIR), análises 
termogravimétricas (TG e DTG), titulação potenciométrica (PT), espectroscopia de fotoelétrons excitados por 
raios X (XPS) e microscopia óptica; 

• Realização de ensaios de adsorção para averiguar o desempenho e estabilidade dos MOFs desenvolvidos. 
Infelizmente o novo compósito UiO-66/BAX demonstrou ser instável em água ocorrendo a separação dos 
componentes (Figura 3). Os compósitos UiO-66/BAX serão futuramente testados para adsorção em fase gás; 

• Comparação do desempenho de adsorção de UiO-66 com materiais carbonáceos comerciais: BAX, BP2000 e 
BP1400 (Tabela 1), no qual BAX e BP2000 provaram ser melhores adsorventes para remover PFOS de soluções 
aquosas; 

• A fim de aumentar a basicidade da superfície de BP2000 e BP1400, os materiais carbonáceos foram 
impregnados com 10% de melamina e submetidos a tratamento térmico a 950°C em atmosfera de nitrogênio; 

• Realização de ensaios de adsorção para averiguar o desempenho e estabilidade dos materiais carbonáceos 
desenvolvidos, no qual todos os materiais se provaram estáveis em soluções aquosas; 

• Caracterização dos materiais carbonáceos antes e depois de adsorção através das técnicas de análise por 
adsorção de nitrogênio (BET), espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier (FTIR), análises 
termogravimétricas (TG e DTG), titulação potenciométrica (PT) e espectroscopia de fotoelétrons excitados por 
raios X (XPS); 

• Realização de experimentos de equilíbrio de adsorção (isotermas) usando diferentes condições experimentais 
de concentração inicial de PFOS e dosagem de adsorvente; 

• Compilação, geração de gráficos e análise dos dados obtidos; 
• Adaptação de códigos em Matlab e modelagem matemática dos dados obtidos; 
• Interpretação dos resultados obtidos para inferência dos possíveis mecanismos de adsorção para cada 

adsorvente testado; 
• Realização de reuniões periódicas com as orientadoras para apresentação de resultados preliminares e 

adequação da pesquisa; 
• Escrita de artigos científicos os quais deverão ser submetidos para periódicos internacionais no segundo 

semestre de 2021. 
 

4.3 Resultados e/ou Impactos: 
• O UiO-66 sintetizado sob agitação na etapa reacional apresentou características texturais superiores do que 

aquelas reportadas na literatura. Por essa razão, também apresentou capacidade de adsorção de PFOS mais 
elevada; 

• Embora os compósitos UiO-66/BAX sintetizados não apresentaram estabilidade em fase líquida, as 
características texturais confirmaram elevada área superficial, porosidade e abundância de defeitos o que os 
tornam materiais interessantes para adsorção em fase gás. Logo, os compósitos UiO-66/BAX serão testados 
para adsorção em fase gás em um futuro trabalho colaborativo com o grupo de pesquisa da Dr. Bandosz;  

• Conforme demostrado na Tabela 1, as modificações na superfície dos materiais carbonáceos foram eficientes 
na maioria dos testes e aumentaram a eficiência de remoção de PFOS. Esses resultados serão de extrema 
importância para o tratamento de águas contaminadas com PFOS; 

• Diferentes técnicas de caracterização comprovaram a remoção de PFOS de soluções aquosas e a captura das 
moléculas na fase sólida (adsorvente). Esses resultados, aliados a modelagem matemática fornecem 
informações importantes sobre as interações que ocorrem durante o processo de adsorção. O melhor 
entendimento dessas interações permite novos estudos a fim de melhorar, ainda mais, a eficiência de remoção 
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de PFOS de águas contaminadas; 
• Os resultados experimentais citados acima estão sendo cuidadosamente revisados e analisados para 

publicação de um artigo completo em periódico internacional de alto fator de impacto. A motivação do 
trabalho é relevante para o meio ambiente e saúde pública, além disso os materiais desenvolvidos são 
inovadores e eficientes para tratamento de águas contaminadas com PFOS. A escrita do artigo já está em 
desenvolvimento com previsão de submissão no segundo semestre de 2021; 

•  O artigo de revisão, desenvolvido durante as atividades remota da bolsista, está em fase de conclusão e deverá 
ser logo submetido a um periódico internacional de alto fator de impacto. O artigo de revisão possui título 
provisório “Activated carbon versus metal-organic frameworks: Review of surface importance features on PFAS 
adsorption” e tem como objetivo discutir criticamente os resultados relativos à adsorção de PFAS com um foco 
particular nas características de superfície específicas de carvões ativados e metal-organic frameworks (MOFs). 
O conteúdo é inédito uma vez que não existe nenhuma revisão na literatura a cerca de MOFs para tratamento 
de PFAS e são necessários para a síntese de novos adsorventes mais eficientes; 

• As atividades desenvolvidas no período da realização do estágio no exterior foram imprescindíveis para a 
geração de conhecimento e capacitação profissional da bolsista, ampliando seus conhecimentos a cerca de 
síntese de materiais adsorventes e técnicas de caracterização; 

• A realização do doutorado sanduíche também possibilitou a cooperação entre os grupos de pesquisa 
envolvidos, expandindo as atividades de internacionalização do Programa de Pós-Graduação em Engenharia 
Química da Universidade Federal de Santa Maria. Conforme mostrado no Anexo 3, a Dra. Bandosz será 
palestrante internacional no 23° Congresso Brasileiro de Engenharia Química (COBEQ), o qual está sendo 
organizado pelo acima referido Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química. 

 
 

 
 
 

 
Santa Maria, 30 de junho de 2021.  

 
 

____________________________________                     ____________________________________ 
                                     Paola de Souza Pauletto                                                          Nina Paula Gonçalves Salau 
                                               Beneficiária                                                                                   Orientadora 
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° 
ANEXO 1 – CERTIFICADO DO TREINAMENTO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PERIGOSOS 
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ANEXO 2 – CERTIFICADO DO TREINAMENTO DE PADRÕES DE SEGURANÇA DE LABORATÓRIO 
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ANEXO 3 – DIVULGAÇÃO DA PALESTRA DA DRA. TERESA J. BANDOSZ NO 23° CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA 
QUÍMICA ORGANIZADO PELO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA QUÍMICA DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE SANTA MARIA 
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APÊNDICE TÉCNICO 
 

   Tabela 1 – Resumo dos materiais adsorventes preparados e sua porcentagem de remoção de PFOS após a adsorção. 

Material adsorvente 
%Remoção 
PFOS 

UiO-66 40% 

Compósito UiO-66/BAX-HT n.m 

BAX: Nuchar® BAX activated carbon moído 55% 

BAX-HT: BAX após tratamento térmico a 950 °C sob atmosfera de nitrogênio 69% 

BAX-oxN: BAX após oxidação química com HNO3 e aquecimento térmico a 950 °C sob atmosfera de 
nitrogênio 

4%  

BP2000: Black Pearls® 2000 carbon black 81% 

BP2000/ME: BP2000 modificado com 10% de melamina (C3H6N6) 79% 

BP2000/ME-HT: BP2000/ME após tratamento térmico a 950 °C sob atmosfera de nitrogênio 82% 

BP1400: Black Pearls® 1400 carbon black 23% 

BP1400/ME: BP1400 modificado com 10% de melamina (C3H6N6) 24% 

BP1400/ME-HT: BP1400/ME após tratamento térmico a 950 °C sob atmosfera de nitrogênio 41% 

   n.m: não mensurado devido à instabilidade do material em solução aquosa. 

 

 
Figura 1 – Estrutura de um dos laboratórios. 
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Figura 2 – Síntese de UiO-66. 

 

 
Figura 3 – Compósito UiO-66/BAX-HT (a) antes e (b) após a adsorção. Ocorreu a separação dos constituintes após a 

adsorção em fase líquida inviabilizando a aplicação do material. 
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Figura 4 – Alguns dos instrumentos de caracterização utilizados na pesquisa: (a) analisador termogravimétrico, (b) 

espectrômetro FTIR, (c) microscópio óptico, (d) espectrofotômetro de fluorescência, (e) analisador de área superficial e 
porosidade, (f) titulador potenciométrico. 

 

 
Figura 5 – Execução da análise termogravimétrica. 


