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RESUMO 

 

O glicerol é um subproduto da reação de produção de biodiesel, e pode ser 

utilizado como reagente para a reação de hidrogenólise, que possui bastante 

interesse uma vez que é capaz produzir produtos de maiores valores agregados. O 

presente trabalho estudou catalisadores monometálicos e bimetálicos de platina e 

índio suportados em alumina e sílica na reação de hidrogenólise do glicerol. Foram 

realizadas as técnicas de fisissorção de N2, XRD, TPR, DRIFTS de piridina, TPD-

NH3, TPD-H2, TPD-CO, quimissorção de H2 e CO e TEM.  Os catalisadores foram 

testados na reação de hidrogenólise em condições de temperatura de 240 °C, 

pressão absoluta de hidrogênio de 2,5 MPa durante 12h utilizando uma solução 

aquosa com 20% (g/g) de glicerol. Para os catalisadores suportados em alumina, 

houve conversão de 38,54% ao se utilizar Pt/Al2O3 e 33,17% ao se utilizar Pt-

In/Al2O3. O catalisador In/Al2O3 não apresentou bom desempenho, com uma 

conversão de 1,85%. No que se refere à frequência de reação, os catalisadores 

Pt/Al2O3 e Pt-In/Al2O3 apresentaram valores de 19,22x10-2 e 31,5x10-2 s-1, 

respectivamente. Os catalisadores suportados em sílica não foram ativos na reação 

de hidrogenólise, tendo conversão inferior a 2%, uma vez que apresentaram 

partículas com tamanhos grandes. O rendimento para 1,2-PDO foi maior ao se 

utilizar os catalisadores de platina suportados em alumina, 45,32% para Pt/Al2O3 e 

49,3% para Pt-In/Al2O3.  

 

 

Palavras-chave: glicerol, hidrogenólise, platina, índio, alumina, sílica. 
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ABSTRACT 

 

Glycerol is a byproduct of the biodiesel production reaction, and can be used as a 

reagent for the hydrogenolysis reaction, which is of great interest as it is capable of 

producing higher value-added products. The present work studied alumina and silica 

supported monometallic and bimetallic platinum and indium catalysts in the glycerol 

hydrogenolysis reaction. N2, XRD, TPR, pyridine DRIFTS, TPD-NH3, TPD-H2, TPD-

CO, H2 and CO chemissorption techniques were performed. The catalysts were 

tested in the hydrogenolysis reaction at 240 °C temperature, 2.5 MPa absolute 

hydrogen pressure for 12h using a 20% (g/g) aqueous solution of glycerol. For the 

alumina supported catalysts, there was 38.54% conversion using Pt/Al2O3 and 

33.17% using Pt-In/Al2O3. The In/Al2O3 catalyst did not perform well, with a 1.85% 

conversion. Regarding the turnover frequency, the Pt/Al2O3 and Pt-In/Al2O3 catalysts 

presented values of 19.22x10-2 and 31.5x10-2 s-1, respectively. The silica supported 

catalysts were not active in the hydrogenolysis reaction, having conversion less than 

2%, since they presented large particle size. The yield for 1,2-PDO was higher using 

the alumina supported platinum catalysts, 45.32% for Pt/Al2O3 and 49.3% for Pt-

In/Al2O3. 

 

 

 

Key-words: glycerol, hydrogenolysis, platinum, indium, alumina, silica.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

O aumento da população no mundo bem como o desenvolvimento 

tecnológico apresentaram como consequência o aumento da demanda de energia e, 

consequentemente, da poluição global causada por combustíveis não renováveis. A 

queima de combustíveis fósseis, além de utilizar uma fonte finita de energia, é um 

dos principais causadores da emissão de poluentes na atmosfera, o que vem 

causando graves problemas ambientais e para a saúde humana. Neste cenário, a 

substituição de combustíveis não renováveis por combustíveis renováveis vem se 

mostrado uma alternativa muito viável. Energias renováveis são aquelas originadas 

de fontes naturais capazes de se regenerar. Pode-se citar como exemplos a energia 

solar, eólica, hidráulica e biomassa.  

No cenário brasileiro, 45% da energia total e 18% dos combustíveis 

consumidos são de origem renovável [1]. No resto do mundo, 86% da energia vem 

de origem não renovável, o que mostra o potencial do Brasil de um ponto de vista 

energético [1]. Dos combustíveis de origem renovável, um que se destaca é o 

biodiesel, que é obtido a partir de um processo químico chamado transesterificação 

(Figura 1), onde triglicerídios presentes em óleos vegetais ou animais reagem com 

um álcool e formam estér (biodiesel) e glicerina. A produção de biodiesel tem 

crescido no país consideravelmente, passando de 736 m³ no ano de 2005 para 4,3 

milhões de m³ no ano de 2017 [1]. Esses números mostram como o potencial do 

biodiesel no cenário energético brasileiro cresceu na última década, com uma 

projeção para continuar crescendo nos próximos anos. 
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Figura 1: Reação de Transesterificação. R1, R2, R3 são cadeias longas de hidrocarbonetos. 

Fonte: [2]. 

 

No entanto, com a crescente produção de biodiesel, mais glicerol é gerado. 

Essa quantidade produzida vai além da demanda de indústrias que utilizam o 

glicerol como matéria-prima, como as farmacêuticas, alimentícias, têxteis e 

cosméticas. Devido a esse excesso, é importante encontrar rotas alternativas para a 

conversão do glicerol em produtos químicos de maior valor agregado, sustentáveis e 

que sejam economicamente viáveis. Dentre as reações de conversão de glicerol 

conhecidas (Figura 2), pode-se citar a oxidação, a eterificação, a desidratação, a 

carboxilação, a pirólise, a polimerização e a hidrogenólise [2]. 
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Figura 2: Rotas de Conversão do Glicerol. Fonte: [3] 

 

A hidrogenólise do glicerol corresponde à formação de água e uma espécie 

desidroxilada. Geralmente, pressuriza-se hidrogênio gasoso em um reator que 

possui um sistema contendo glicerol na fase líquida na presença um catalisador. Os 

principais produtos da reação são: 1,2-propanodiol (1,2-PDO), 1,3-propanodiol (1,3-

PDO), 1-propanol (1-PrOH), n-propanol (2-PrOH ou n-PrOH), propanona (acetona), 

hidroxiacetona (acetol), etileno glicol (EG), etanol, metanol e gliceraldeído [3]. Nesse 

processo, catalisadores são utilizados para aumentar a conversão e a seletividade 

para produtos de maior importância. Os metais nobres presentes no catalisador 

devem possuir a habilidade de ativar o hidrogênio na reação. No entanto, 

catalisadores monometálicos, mesmo possuindo alta atividade, não são muito 

seletivos, formando vários produtos na reação. Com o objetivo de aumentar a 

seletividade do catalisador, muitas vezes se adiciona um segundo metal [4]. Metais 

tipicamente utilizados como catalisadores são Co, Pt, Ru, Rh, Ir, Cu [5]. 
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Um importante produto da reação de hidrogenólise é o 1,2-propanodiol (1,2-

PDO), ou popularmente conhecido como propilenoglicol. Pode-se aplicar o 1,2-PDO 

em resinas de poliéster insaturadas, fluidos funcionais, como anticongelante e 

degelo, em produtos farmacêuticos, produtos alimentares, cosméticos, detergentes 

líquidos, humectantes para o tabaco, aromatizantes, produtos higiênicos e tintas. A 

busca pela substituição do etileno glicol por 1,2-PDO no mercado de produtos 

anticongelantes e descongelantes também está crescendo, devido à preocupação 

com a toxicidade do etilenoglicol [6]. Encontrar rotas alternativas para a produção de 

produtos de maior valor agregado e que ao mesmo tempo não sejam agressivos 

para o meio ambiente é um grande desafio científico atualmente. A reação de 

hidrogenólise entra neste cenário como uma rota viável na produção de 

propilenoglicol, uma vez que reutiliza um subproduto no processo. É importante 

estudar catalisadores que otimizem o processo, na missão de aumentar a conversão 

de produtos e a seletividade para produtos chaves. 

O presente trabalho estuda a reação de hidrogenólise do glicerol em fase 

aquosa e tem como objetivo a caracterização e avaliação do desempenho de 

catalisadores monometálicos e bimetálicos de platina e índio suportados em alumina 

(ᵞ-Al2O3) e sílica (SiO2) nesta reação a fim de produzir 1,2-PDO. O efeito da natureza 

do suporte na conversão de glicerol e no rendimento dos produtos na reação 

também foi avaliado, bem como a formação de nanopartículas nos catalisadores 

suportados em sílica. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. Aspectos Gerais 

A crescente preocupação com as mudanças climáticas e com o esgotamento 

de reservas naturais tem aumentado o desenvolvimento de rotas alternativas para 

geração de combustíveis renováveis. Dentre eles, o biodiesel ganha destaque, 

sendo produzido a partir de óleos vegetais. No entanto, com o aumento da produção 

de biodiesel por transesterificação há um consequente aumento na produção de 

glicerol, subproduto que representa 10% em massa da produção de biodiesel [7]. 

Um dos principais desafios atuais é encontrar uma rota para um melhor 

aproveitamento do glicerol gerado através da produção de biodiesel.  

Uma rota de conversão do glicerol bastante estudada é a hidrogenólise, reação 

de conversão do glicerol na presença de hidrogênio formando álcoois de maior valor 

agregado, como 1,2-propanodiol e 1,3-propanodiol, usados na síntese de polímeros 

biodegradáveis, fluidos funcionais, fragrâncias e nas indústrias alimentícia e 

farmacêutica [8]. O 1,2-propanodiol, ou 1,2-PDO, é utilizado na produção de resinas 

de poliéster, em detergentes, anticongelantes, como solvente ou aditivo para 

cosméticos e fármacos, entre outras aplicações [9]. Atualmente, são conhecidas 

rotas onde se obtém o 1,2-PDO como produto, como exemplo podemos citar a 

hidrogenólise do glicerol e a rota petroquímica, onde óxido de propileno é sintetizado 

a partir de propileno. Na rota petroquímica, o propileno reage com uma solução de 

ácido hipocloroso, que em seguida é reagida com hidróxido de sódio, obtendo-se 

óxido de propeno e cloreto de sódio. Em seguida, o óxido de propeno reage com 

água a uma temperatura de 125 ºC e pressão de 290 psi, onde obtem-se uma 

mistura de propilenoglicol, di-propilenoglicol e tri-propilenoglicol, numa proporção de 

100:10:1, respectivamente [9]. Essa rota é chamada de processo cloroidrina (Figura 

3). 
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Figura 3: Processo cloroidrina. Fonte: [10]. 

 

Comparando a produção de 1,2-PDO pela rota petroquímica e pela 

hidrogenólise do glicerol, Marinas e colaboradores concluíram que a hidrogenólise 

do glicerol é a rota em que há maior conversão, com menor gasto energético [10]. 

Isso se deve ao fato do processo cloroidrina produzir uma grande quantidade de sal 

e requerer a produção de Cl2, enquanto a hidrogenólise, mesmo consumindo H2, 

produz subprodutos que podem ser aproveitados na indústria. Além disso, a 

hidrogenólise utiliza o glicerol, que é um subproduto da produção de biodiesel, 

sendo o seu uso  sustentavelmente viável. 

 

2.2. Catalisadores na Reação de Hidrogenólise do Glicerol 

A reação de hidrogenólise do glicerol via catálise heterogênea ocorre 

principalmente em fase líquida sob pressão de H2 variando de 0,5 a 10 MPa e sob 

temperaturas moderadas variando de 120 a 260 ºC, na presença de catalisadores 

heterogêneos ativos para essa reação tal como Pd, Pt, Ru, Rh, Cu, Ni, Zn [11]. 

Uma das principais características da molécula de glicerol é a de possuir três 

grupos hidroxila, que são bastante reativas, permitindo uma variedade de reações. 

Por outro lado, dada a presença desses grupos, a seletividade das reações é baixa, 

formando vários produtos durante a reação [9]. Para aumentar a conversão e a 

seletividade da reação de hidrogenólise, muitos catalisadores têm sido estudados. 
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Catalisadores metálicos sem aditivos, como por exemplo outro metal ou ácidos 

e bases, geralmente formam mais de um produto na reação. Há diversas formas de 

aumentar a seletividade para um produto específico, como por exemplo, a adição de 

um ácido. Segundo Miyazawa e colaboradores, a adição de catalisadores ácidos ao 

Ru/C foi bastante eficaz no aumento da conversão e seletividade para o 1,2-PDO 

[12][13]. A resina catiônica Amberlyst 15 foi a mais eficiente quando comparada a 

vários ácidos de Brønsted como zircônia sulfonada, zeólitas e H2SO4 homogêneo. A 

adição de HCl diminuiu significativamente a atividade, uma vez que houve o 

envenenamento da superfície de Ru com íons Cl-. A adição da Amberlyst ao Rh/C 

ou ao Rh/SiO2 também melhorou a atividade catalítica, mas os efeitos foram 

menores no catalisador Ru/C [14]. No caso dos catalisadores Pd/C e Pt/C, a adição 

de Amberlyst foi menos efetiva. Catalisadores Ru/C com área específica de 250 m2 

g-1 apresentaram performances superiores aos catalisadores com área superficial 

grande [15]. Usando a combinação de Ru/C e Amberlyst 15, houve conversão de 

79,3% do glicerol e 74,7% de seletividade para o 1,2-PDO, 7,7% para o 1-PrOH, 

1,6% para 2-PrOH e 16,9% para produtos de degradação, na temperatura de 220 

ºC. 

Bases também podem ser usadas como co-catalisadores na reação de 

hidrogenólise do glicerol. Maris e Davis estudaram o efeito da adição de uma base 

aos catalisadores Ru/C e Pt/C na hidrogenólise de glicerol em solução bem diluída 

(1%) à 200 °C [16][17]. A presença de 0,8 M NaOH ou CaO melhorou a conversão 

do glicerol utilizando ambos os catalisadores, sendo que o efeito foi maior nos 

catalisadores de Pt/C do que nos de Ru/C. Os produtos principais foram 1,2-PDO, 

etilenoglicol e lactatos, enquanto que lactatos e ácido lático não foram formados em 

condições neutras. Essa formação pode ser explicada uma vez que a desidratação 

do gliceraldeído co-catalisado pela base produz piruvaldeido, que é transformado em 

lactato na em meio básico. 

Tal como os metais nobres, Cu, Ni, e Co também podem ser usados como 

catalisadores na hidrogenólise, uma vez que conseguem ativar as moléculas de 

hidrogênio. Mesmo apresentando atividade inferior aos metais nobres, esses metais 

estão disponíveis no mercado por um preço mais baixo, além de possuírem maior 

resistência ao envenenamento vindo de impurezas. Devido a isso, esses metais têm 
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sido bastante estudados [4]. O cobre geralmente é mais utilizado, pois fornece uma 

alta seletividade ao 1,2-PDO. Cromito de cobre é bastante utilizado para 

hidrogenólise do glicerol, pois apresenta boas performances (aproximadamente 

90%de seletividade ao 1,2-PDO e 65% de conversão a 200 °C) [18]. Os 

catalisadores Cu-ZnO, que são usados industrialmente na síntese de metanol, 

reação de deslocamento de gás de água (shift) e reforma a vapor de metanol, 

também foram estudados por Wang e colaboradores [19]. Foram reportadas 

seletividades de 80% para o 1,2-PDO, porém com conversões relativamente 

baixas. Para se obter alta seletividade para o 1,2-PDO, os catalisadores de Cu-ZnO 

foram pré-reduzidos em corrente de H2 para evitar a agregação de partículas de Cu 

nas soluções de reação. 

Alguns trabalhos realizados em nosso grupo de pesquisa estudaram a 

hidrogenólise do glicerol utilizando diferentes catalisadores. Pamphile-Adrián et al. 

utilizaram catalisadores de Ir sobre SiO2, ZrO2 e Al2O3 e concluíram que Ir/ZrO2 

apresentou a melhor performance [9]. Além disso, a atividade dos catalisadores na 

reação de hidrogenólise de ciclohexano foi comparada com a hidrogenólise do 

glicerol, e foi observado que Ir/ZrO2 apresenta o maior número de sítios ativos, 

sendo mais favorável à clivagem de C-O, enquanto que Ir/Al2O3 favorece quebra da 

ligação C-C, mostrando que a quebra de ligações C-C ocorre em sítios distintos da 

quebra de C-O, pela diferente interação metal-suporte. 

Salazar et al. investigaram a atividade de catalisadores mono e bimetálicos de 

Ru e Cu sobre TiO2 em reator batelada a 200 °C e 362,5 psi de H2 [11]. Foi 

observado que a adição de Cu ao Ru aumenta a seletividade da reação para a 

formação de 1,2-PDO, além de inibir a desativação do catalisador observada no 

catalisador monometálico de Ru, uma vez que o cobre dilui as partículas de rutênio 

responsáveis pela clivagem das ligações C-C que levam à formação de etilenoglicol. 

Soares e colaboradores também estudaram catalisadores monometálicos e 

bimetálicos de Ru e Cu, mas utilizando Al2O3 e ZrO2 como suportes, e concluíram 

que a seletividade para a formação de 1,2-PDO sobre Ru-Cu/ZrO2 foi de 100% [20]. 

No entanto, o catalisador bimetálico apresentou baixa atividade comparada ao 

catalisador monometálico Ru/Al2O3, tendo conversão de 45% e seletividade para 

1,2-PDO de 94%. 
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Soares et al. utilizaram catalisadores de Pt e Fe suportados em Al2O3 na 

hidrogenólise e na reação de reforma em fase líquida (APR) do glicerol, com teor 

total de 2,5% de Pt em massa e variando a razão atômica Pt:Fe [21]. Os autores 

observaram que todos os catalisadores foram ativos nas reações de hidrogenólise e 

APR, sendo que os catalisadores bimetálicos apresentaram maior seletividade para 

1,2-PDO do que os monometálicos. Também foram estudados catalisadores de Pt, 

Pd e Ni suportados em Fe3O4, e dentre eles o que apresentou melhor atividade foi a 

Pt. 

Araújo estudou a reação de hidrogenólise do glicerol utilizando catalisadores 

monometálicos e bimetálicos de rutênio e cobre suportados em mZrO2 e 

2%CaOZrO2 [22]. A adição de cobre nos catalisadores bimetálicos aumentou o 

rendimento para o 1,2-propanodiol quando comparado com os catalisadores 

monometálicos de rutênio pela inibição da clivagem da ligação C-C e promoção da 

quebra da ligação C-O. Dentre os catalisadores estudados, o que apresentou 

melhores resultados de conversão foi o Ru/mZrO2 (31,6%) mas com rendimento de 

55,8% para 1,2-PDO, enquanto que o catalisador RuCu/mZrO2 teve um rendimento 

de 85,9% para 1,2-PDO, porém com 14,1% de conversão. Ao se comparar as 

respectivas fases metálicas com os suportes, o autor notou que para os 

catalisadores monometálicos houve maior conversão para os suportados em 

2%CaOZrO2, enquanto que para os bimetálicos houve maior conversão com os 

catalisadores suportados em mZrO2. 

A utilização de catalisadores de platina já foi bastante estudada para a reação 

de hidrogenólise do glicerol. Já os catalisadores à base de índio não foi tão 

explorado nesta reação, sendo utilizado em outras, como visto nos tópicos 

seguintes. 

 

2.2.1. Catalisadores de Platina 

A Pt já foi bastante estudada previamente por diversos autores na reação de 

hidrogenólise do glicerol. Um dos primeiros trabalhos foi de Montassier et al., onde 

não se constatou atividade catalítica do catalisador 5%Pt/SiO2 [5]. Miyazawa et al. 

compararam os catalisadores de Pd/C, Pt/C, Rh/C e Ru/C, todos com teores de 5% 
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(g/g), e observaram que Pt é um metal mais ativo que Pd na reação, porém bem 

menos ativo quando comparado ao Ru nas condições utilizadas [12]. Furikado e 

colaboradores compararam Pd, Pt, Rh e Ru com adição de Amberlyst suportados 

em C, SiO2 e Al2O3, também com teor de 5% (g/g) cada, à temperaturas de 120 °C e 

observaram que os catalisadores de Pd e Pt apresentaram baixa atividade, com 

conversões menores que 1% [14]. Os metais suportados em Al2O3 também 

apresentaram baixa atividade, enquanto que para os catalisadores de Ru e Rh, Ru/C 

mostrou menor atividade (3,5% de conversão) em relação à Rh/SiO2 (7,2% de 

conversão). Dentre todos os catalisadores, Rh/SiO2 com Amberlyst forneceu a maior 

conversão de glicerol, 14,3%. Porém, a seletividade para 1,2-PDO de 26% deste 

catalisador foi bem menor em relação à seletividade de 55,4% do Ru/C com 

Amberlyst.  

Ryneveld et al. avaliaram a reação de hidrogenólise de glicerol sobre 

catalisadores de Ru, Pd e Pt suportados em carvão, Al2O3, e SiO2 a fim de produzir 

1-propanol [23]. A reação ocorreu em reator batelada a temperaturas entre 130 e 

250 °C e pressão de 1160 psi de H2. Para o catalisador Ru/C, um estudo do efeito 

da concentração de glicerol foi realizado, variando a concentração de glicerol entre 

20 e 100% m/m e mantendo a razão catalisador/glicerol. Foi observado que na faixa 

entre 20 e 80% de glicerol, quanto maior a concentração de glicerol maior as 

seletividades para etanol e 1-propanol, enquanto que a seletividade para 1,2-PDO 

diminuiu ao se aumentar a concentração de glicerol. Quando se utilizou a 

concentração 80% de glicerol, alguns produtos de condensação como acetais 

cíclicos foram produzidos, com seletividade de 9,1%. Ao se utilizar glicerol puro, a 

seletividade obtida para estes produtos foi de 92,0%, o que mostra o efeito inibidor 

da água na formação destes produtos. Em relação ao estudo do efeito do suporte, 

foi observado que os catalisadores com Ru apresentaram as melhores atividades, 

com conversões de até 43,3% e seletividade para 1,2-PDO de até 66,7% para o 

catalisador Ru/C. Os catalisadores de Pd e Pt apresentaram atividade catalítica 

baixa, e seletividades entre 23 e 68% para os produtos de condensação. Isso 

mostrou que dentro dos catalisadores estudados, os catalisadores de Ru 

apresentaram maiores atividades para a reação de hidrogenólise do glicerol. Quanto 

à temperatura, observou-se que a conversão aumentou com o aumento da 

temperatura, atingindo 99,8% a 250 °C. Não houve variação significativa da 
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seletividade para 1,2-PDO na faixa entre 150 e 200 °C, porém houve uma 

diminuição da seletividade de 71,6% para 16,7% a 230 °C e de 16,7% para 0,3% a 

250 °C. Na temperatura de 250 °C, a seletividade para o 1-propanol foi de 17,6% e a 

seletividade para produtos de condensação foi de 78,0%.   

Zhou e colaboradores estudaram Pt e Ru suportados em ZrO2 e WO3/ZrO2 e 

observaram que o suporte de ZrO2 favoreceu a clivagem da ligação C-C [24]. Foi 

identificado também que o catalisador de Ru/ZrO2 foi mais ativo que Pt/ZrO2, mas 

que o catalisador Pt/ZrO2 apresentou maior seletividade para o 1,2-PDO. Dasari et 

al. compararam as atividades de catalisadores comerciais à 200 ºC, e relataram que 

o catalisador Pd/C mostrou a menor atividade [18]. Pt/C apresentou a maior 

seletividade à 1,2-PDO (82,7%) e maior conversão (28,6%) comparado ao 

catalisador Ru/C, que apresentou seletividade de 40,0% e conversão de 17,5%. No 

entanto, o catalisador de cobre-cromita mostrou atividade e seletividade ainda 

maiores, de 85%, com conversão de 46,6%. Roy et al. utilizaram uma mistura de 

Ru/Al2O3 e Pt/Al2O3 como catalisador para hidrogenação/hidrogenólise e reforma, 

respectivamente [25]. Os principais produtos foram 1,2-PDO, etileno glicol, metano, 

e gás carbônico, com seletividades de 47,2%, 6,3%, 18,3% e 14,3%, 

respectivamente, com conversão de 50,2% de glicerol a 220 ºC. 

Kurosaka et al. (2008) testaram catalisadores de Pt/WO3 suportados em TiO2, 

HY, AIMCM-41, SiO2-Al2O3, Al2O3 e ZrO2, e obtiveram maiores rendimentos de 1,2-

PDO, 1,3-PDO e 1-PrOH ao se utilizar o catalisador 2%(g/g)Pt/20%(g/g)WO3/ZrO2 

[26]. Os autores também realizaram um estudo de diferentes metais ativos no 

suporte WO3/ZrO2, testando Ru, Pd, Rh e Ir. Eles observaram que a atividade de um 

catalisador contendo Pt foi maior do que a de catalisadores de Ru para a reação de 

hidrogenólise nas mesmas condições experimentais. Isso pode ser explicado pela a 

utilização do óxido redutível WO3 presente na composição do suporte. Gong e 

colaboradores também investigaram o uso de WO3, e concluíram que o catalisador 

Pt/WO3/TiO2/SiO2 foi mais ativos do que Pt/WO3/TiO2 para a produção de 1,3-PDO 

[27]. Liu e colaboradores estudaram catalisadores de Pt sobre suportes de WO3 

mesoporosos sintetizados e observaram que quando comparado com WO3 

comercial, o catalisador estudado apresentou um aumento de quatro vezes na 

conversão de glicerol, formando principalmente 1,3-PDO e 1-PrOH [28]. 
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Delgado et al. (2014) estudaram a hidrogenólise de polióis utilizando 

catalisadores de Pt suportados em TiO2 e SIRAL 20 (Al2O3-20 wt%SiO2) [29]. Os 

autores utilizaram glicerol e 1,2-propanodiol em fases aquosas sob condições de 

210 °C e 60 bar em um reator batelada. Eles observaram que o catalisador 

suportado em alumina-sílica possuía uma maior acidez de Lewis e Brønsted, 

envolvida na clivagem da ligação C-O, e o catalisador de TiO2 sofria menos 

sinterização das partículas de Pt durante o teste em condições hidrotérmicas. A 

conversão de 1,2-PDO como reagente foi maior que a conversão de glicerol, que 

pode ser explicado pela forte adsorção de glicerol na superfície do catalisador e pelo 

efeito inibidor da presença do glicerol na reatividade do intermediário 1,2-PDO. 

Houve uma formação de etanol e metanol a partir de 1,2-PDO em ambos os 

catalisadores, resultante da clivagem da ligação C-C. 

Yuan et al. (2009) investigaram a hidrogenólise de uma solução aquosa 

contendo 20% em peso de glicerol com catalisadores de Pt à 220 °C [30]. Os 

catalisadores suportados em um sólido básico, como MgO e hidrotalcita 

apresentaram melhores performances do que os suportados em carbono 

combinados com NaOH externo. O catalisador de Pt suportado no precursor de 

hidrotalcita (Pt/HLT) apresentou conversão de 92,1% e seletividade de 93% para o 

1,2-PDO, mostrando assim que a combinação do metal nobre com a quantidade 

adequada de base é eficaz para a produção do 1,2-PDO a partir de glicerol. 

A Tabela 1 resume brevemente os trabalhos encontrados na literatura sobre 

catalisadores a base de platina. 

 

 

Tabela 1: Catalisadores a base de Pt encontrados na literatura. 

Material com Pt 
Condições 

da Reação 
Teor Metálico Resultado Referência 

Pt/SiO2 
453-533 K, 

3-4 MPa 

5% Co, Pt, Ru, Rh, Ir 

suportados em 

SiO2. 

Pt/SiO2 não foi 

ativo a 533 K. 
[5] 
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Pt/C 

393 K 

8 MPa 

5% Pd, Pt, Rh e Ru 

suportados em C. 

Pt foi mais ativo 

que Pd, porém 

bem menos ativo 

que Ru. 

 

[12] 

Pt/C 

Pt/ SiO2 

Pt/ Al2O3 

393 K 

8 MPa 

10h, 

5% Pd, Pt, Rh e Ru 

suportados em C, 

SiO2 e Al2O3. 

Pd e Pt 

apresentaram 

baixa atividade. 

 

[14] 

Pt/C 

Pt/ SiO2 

Pt/ Al2O3 

403 e 523 K 

8 MPa 

5% Ru, Pd e Pt 

suportados em C, 

Al2O3, e SiO2. 

Pd e Pt 

apresentaram 

atividade baixa, e 

seletividades entre 

23 e 68%. 

 

[23] 

 

Pt/ZrO2 Pt/WO3/ZrO2 

 

453 K 

8 MPa 

18h 

 

3% Pt e Ru 

suportados em 

ZrO2 e WO3/ZrO2. 

Ru/ZrO2 foi mais 

ativo que Pt/ZrO2, 

mas Pt/ZrO2 teve 

maior seletividade 

para 1,2-PDO. 

 

[24] 

 

Pt/C 

 

423-533 K 

0,3-2 MPa 

5% Ru/C, Ru/Al2O3, 

Pd/C, Pt/C, 10% 

Pd/C, 20% Pd/C, 

cromita de cobre. 

Pt/C mostrou a 

maior seletividade 

à 1,2-PDO e maior 

produção  

comparado ao 

catalisador Ru/C. 

 

[18] 

 

Pt/Al2O3 

 

493 K 

6h 

Mistura de 5% 

Ru/Al2O3 e 5% 

Pt/Al2O3 

A mistura 

apresentou melhor 

desempenho que 

os catalisadores 

individuais. 

 

[25] 

Pt/WO3/TiO2 

Pt/WO3/HY 

Pt/WO3/AIMCM-41 

Pt/WO3/SiO2-Al2O3 

Pt/WO3/ZrO2 

 

 

493 K 

1,4 MPa 

2% Pt/WO3 

suportados em 

TiO2, HY, AIMCM-

41, SiO2-Al2O3, 

Al2O3 e ZrO2 

Maiores 

rendimentos de 

1,2-PDO, 1,3-PDO e 

1-PrOH ao se 

utilizar 2% 

Pt/WO3/ZrO2. 

 

[26] 
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Pt/WO3/TiO2 

Pt/WO3/TiO2/SiO2 

Pt/WO3/TiO2/AC 

Pt/WO3/TiO2/Al2O3 

Pt/WO3/TiO2/HZSM-5 

 

453 K 

5,5 MPa 

12h 

2% Pt/WO3/TiO2 

suportado em 

SiO2, AC, Al2O3 e 

HZSM-5. 

Pt/WO3/TiO2/SiO2 

apresentou 

melhores 

resultados de 

conversão. 

 

[27] 

 

 

Pt/m-WO3 

 

453 K 

5,5 MPa 

12h 

 

2% Pt suportado 

em WO3 

mesoporosos 

Pt/m-WO3 foi mais 

ativo e seletivo a 

1,3-PDO 

comparado ao 

Pt/WO3 comercial. 

[28] 

Pt/TiO2 

Pt/SIRAL 20 

483 K 

6 MPa 

3% Pt suportados 

em TiO2 e SIRAL 20 

A conversão de 1,2-

PDO como 

reagente foi maior 

que a conversão de 

glicerol. 

[29] 

Pt/HLT 

Pt/MgO 

Pt/Al2O3 

Pt/H-Beta 

Pt/H-ZSM5 

Pt/C 

 

493 K 

3 MPa 

20h 

2% Pt suportado 

em HLT, MgO, 

Al2O3, H-Beta e H-

ZSM5 

Pt/HLT apresentou 

maior conversão e 

seletividade para o 

1,2-PDO 

 

[30] 

 

 

2.2.2. Catalisadores de Índio 

Catalisadores bimetálicos possuem propriedades que diferem daquelas quando 

se usa apenas um metal. Adicionar um segundo metal ao catalisador fornece 

geralmente um catalisador com melhores atividades, seletividades e estabilidades 

necessárias na conversão dos reagentes em produto [31]. 

O índio foi utilizado como um promotor catalítico em diferentes reações. 

Catalisadores utilizando óxido de Índio (III) já foram estudados para as reações de 

redução de espécies NOx [32] e desidrogenação do propano [33][34]. e mostraram 

boa performance para ativar hidrocarbonetos em reações catalíticas.   
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Onyestyák e colaboradores descobriram que catalisadores de Cu-In e Ni-In são 

altamente ativos e seletivos na reação de redução de ácido octanóico a octanol e 

ácido acético a etanol [35][36]. Os autores observaram uma boa sinergia quando o 

índio com outro metal é utilizado na hidrogenação, inibindo a etapa de 

hidrodecarbonilação (perda de um átomo de carbono da molécula), parando a 

redução após o álcool ser formado. Em um trabalho posterior, Onyestyák comparou 

o uso de catalisadores PtIn/Al2O3 com NiIn/Al2O3 na reação de redução de ácido 

acético em etanol [37]. O co-catalisador de índio aplicado com um metal nobre como 

a platina se mostrou bastante eficiente na reação, devido à formação de uma fase 

metálica bem estruturada. Tais resultados também foram obtidos com o catalisador 

de NiIn/Al2O3. 

Liu et al. estudaram o efeito da adição de índio na desidrogenação de propano 

utilizando catalisadores bimetálicos PtSn/Al2O3 [38]. Foi observado que a adição de 

índio melhorou a performance catalítica, além de conferir estabilidade ao catalisador. 

Além disso, também houve uma diminuição na acidez dos suportes, bem como um 

aumento da conversão (41%) e da seletividade (96%) para o propileno. 

Jahel e colaboradores investigaram o efeito do índio nas funções ácidas e 

metálicas em catalisadores trimetálicos Pt-Sn-In suportados em Al2O3 clorada [39]. 

Foi notado uma forte interação entre In e Pt, possivelmente pela formação de ligas 

PtxIn. A adição de In não modificou eletronicamente os centros de Pt, o que sugeriu 

que o In se apresentava em uma forma metálica não ligada ou na forma de ligas 

PtxIn, não alterando as propriedades da Pt. Houve uma diminuição da atividade do 

catalisador com o aumento da quantidade de In adicionada, devido ao bloqueio 

físico dos átomos de Pt causado pela presença de In e pela perda de sítios ácidos 

no suporte. 

Passos et al. estudaram catalisadores bimetálicos PtIn/Al2O3 e PtSn/Al2O3 [40], e 

reportaram uma diminuição da capacidade de adsorção da Pt devido às interações 

entre Pt e In. Os autores também observaram que para a conversão do n-heptano, a 

adição de In melhorou a estabilidade do catalisador, bem como diminuiu a 

seletividade para hidrogenólise e aumentou a seletividade para produtos de 

desidrogenação.   
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Wu e colaboradores realizaram um estudo da desidrogenação do etano 

utilizando catalisadores monometálicos de Pd, e bimetálicos de Pd e In suportados 

em sílica [41]. Nanopartículas intermetálicas foram formadas com a adição de In, 

sendo que com maiores quantidades de In formou-se completamente uma superfície 

intermetálica, alcançando seletividade de 100% para etileno. Para o catalisador 

monometálico de Pd, a seletividade para etileno foi de 50%. 

A Tabela 2 resume brevemente os trabalhos encontrados na literatura sobre 

catalisadores a base de índio. 

 

 

 

Tabela 2: Catalisadores a base de In encontrados na literatura. 

Material Reação 
Condições da 

Reação 
Efeito/Resultado Referência 

In2O3/Al2O3 Redução de NOx 
623 K 

4h 

O catalisador mostrou 

boa atividade na 

reação. 

[32] 

 

In2O3/MOx 

M = Al, Zr, Fe, 

Mg, Zn, Ce 

 

Desidrogenação 

do Propano 

 

873 K 

10 kPa CO2 

Adição do metal 

melhorou a 

performance da 

reação, sendo 

In2O3/Al2O3 teve maior 

atividade. 

 

[34] 

 

In2O3/Al2O3 

Desidrogenação 

do Propano 

 

873 K 

O catalisador mostrou 

boa conversão de 

propano. 

[33] 

 

 

In2O3-Ni/Al2O3 

In2O3-Cu/Al2O3 

 

Redução do ácido 

octanóico 

 

723 K 

2,1 MPa 

A adição de In2O3 foi 

eficaz na redução de 

ácidos de curta e 

longa cadeia. 

 

[36] 
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In2O3-Cu/Al2O3 
Redução do ácido 

octanóico 

513-633 K 

2,1 MPa 

A adição de In2O3 foi 

eficaz na reação. 
[35] 

 

PtIn/Al2O3 

NiIn/Al2O3 

 

Redução do ácido 

acético 

 

493-653 K 

2,1 MPa 

O catalisador com 

adição de In foi 

bastante eficiente na 

reação. 

 

[37] 

 

In-PtSn/Al2O3 

 

Desidrogenação 

do Propano 

 

833-893 K 

A adição de índio 

melhorou a 

performance 

catalítica, e conferiu 

estabilidade ao 

catalisador 

 

[38] 

Pt/Al2O3In–Cl 

Pt/Al2O3Sn–Cl 

Al2O3SnIn–Cl 

Al2O3In–Cl 

Al2O3Sn–Cl 

Pt/Al2O3–Cl 

 

Reforma do 

Heptano 

 

743 K 

0,8 MPa 

Ocorreu uma 

diminuição da 

atividade do 

catalisador com 

adição de In 

 

[39] 

Pt/Al2O3 

In/Al2O3 

PtIn/Al2O3 

Sn/Al2O3 

PtSn/Al2O3 

Hidrogenólise do 

Metilciclopentano 

E Conversão de n-

Heptano 

573 K 

0,1 MPa 

773 K 

0,1 MPa 

A adição de Sn e In à 

Pt/Al2O3 diminuiu a 

seletividade para 

hidrogenólise e 

aumentou a 

seletividade para 

produtos de 

desidrogenação 

[40] 

 

 

Pd/SiO2 

PdIn/SiO2 

 

Desidrogenação 

de Etano 

 

873 K 

A adição de In 

aumentou a 

seletividade para 

próximo de 100%. 

 

[41] 
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2.3. Mecanismo da Hidrogenólise do Glicerol 

O mecanismo da hidrogenólise do glicerol envolve etapas de desidrogenação, 

desidratação e hidrogenação. Há diversas propostas na literatura, onde alguns 

parâmetros como o processo utilizado, o tipo de catalisador, a temperatura e a 

pressão interferem na obtenção dos produtos da reação. Montassier et al.  

realizaram um estudo das reações de hidrogenólise de glicerol, xilitol e sorbitol sobre 

catalisadores de Co, Pt, Ru, Rh e Ir suportados em SiO2, além de Cu Raney e Ni 

Raney, as quais foram realizadas em autoclave na presença de hidrogênio com 

pressões variando entre 30 e 40 bar, e temperatura entre 453 K e 533 K [5]. Os 

autores concluíram que os catalisadores de platina e cobalto não foram muito ativos 

na temperatura de 533 K, o que posteriormente foi contradito pelo próprio grupo. 

Nos trabalhos seguintes, o grupo de Montassier estudou a atividade de catalisadores 

Cu-Raney modificados por Pt e Ru, e catalisadores de Ru promovidos por Cu 

[42][43]. Foi observado que o tamanho das partículas de Ru estava associado à 

seletividade na clivagem de C-O e C-C na conversão do glicerol. Além disso, o 

grupo propôs um mecanismo para a reação de hidrogenólise do glicerol, como 

mostra a Figura 4. Esta rota consiste da desidrogenação da molécula de glicerol, 

formando gliceraldeído, seguida por uma desidratação e hidrogenação, 

respectivamente, formando 1,2-PDO. 

 

Figura 4: Mecanismo da Hidrogenólise proposto por Montassier et al. Fonte: [43] 
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Maris e Davis estudaram catalisadores monometálicos de Ru e Pt suportados em 

carvão ativo em meio básico [16]. Os autores relataram que a elevação do pH 

estava relacionada ao aumento da taxa da reação de hidrogenólise do glicerol, e que 

isso ocorria com mais relevância nos catalisadores de Pt, comparado aos 

catalisadores de Ru. Assim, a atividade do catalisador a base de Pt em meio básico 

é mais favorecida do que a atividade dos catalisadores contendo Ru. Isso mostra 

que o mecanismo da reação também depende do tipo de sítio catalítico. A base 

presente durante a reação participa da etapa de desidratação do gliceraldeído ao 

próximo intermediário. No entanto, a base pode levar à reação em paralelo do tipo 

retro-aldol, que é a quebra da ligação C-C, formando compostos de degradação, 

como o etilenoglicol e metano, como pode ser visto na Figura 5. 

 

Figura 5: Catalisadores básicos na reação de hidrogenólise do glicerol. Fonte: [17] 

 

Dasari et al. estudaram catalisadores de níquel, paládio, platina, cobre e cobre-

cromita na reação de hidrogenólise do glicerol [18]. Foi observado que houve 

formação de acetol como intermediário para formação de propilenoglicol, como 

mostrado na Figura 6. O acetol é formado através da desidratação da molécula de 
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glicerol, e sequentemente reage com hidrogênio pra formar 1,2-PDO. Os autores 

também identificaram que a reação ocorre mesmo na ausência de água. 

 

Figura 6: Mecanismo da reação para conversão de glicerol a propilenoglicol. Fonte: [18] 

 

Ryneveld e colaboradores estudaram a produção de 1-propanol a partir da 

reação de hidrogenólise de glicerol sobre catalisadores de metais nobres (Ru, Pd e 

Pt) suportados em carvão, Al2O3 e SiO2 [23] e propuseram um mecanismo de 

reação, mostrado na Figura 7. De acordo com os autores, ocorre inicialmente a 

desidratação do glicerol catalisada por ácido, formando acetol ou 3-

hidroxipropionaldeído, e posteriormente uma hidrogenação para formar 1,2-PDO e 

1,3-PDO, respectivamente. Em seguida, estes produtos podem reagir com H2 e 

formar 1-PrOH e 2-PrOH no caso do 1,2-PDO, e 1-PrOH, etanol e metanol no caso 

do 1,3-PDO. Além disso, a molécula inicial de glicerol pode sofrer uma hidrogenólise 

direta, formando etilenoglicol, que pode sofrer em seguida outra hidrogenólise e 

formar metanol e etanol. 
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Figura 7: Esquema da reação de hidrogenólise do glicerol e das reações de degradação. 

Fonte: [23]. 

 

Zhu et al. utilizaram catalisadores Pt–H4SiW12O40 sobre diferentes suportes, 

como ZrO2, carvão ativado, ɣ-Al2O3 e TiO2 [44]. Dentre os catalisadores e suportes 

estudados, o Pt-HSiW suportado em ZrO2 converteu o glicerol com maior 

seletividade e alto rendimento, com 99,7% de conversão e 80,0% de seletividade. 

Além disso, este catalisador foi resistente às impurezas presentes no glicerol bruto. 

Os autores propuseram um mecanismo (Figura 8) onde inicialmente há uma 

desidratação do glicerol catalisada por ácido formando acetol e 3-

hidroxipropionaldeído. Posteriormente, estes produtos sofrem uma hidrogenação e 

formam respectivamente 1,2-PDO e 1,3-PDO. Em seguida, ocorre a hidrogenólise 

do 1,2-PDO e 1,3-PDO formando 1-PrOH e 2-PrOH. Os autores não observaram 

formação de etilenoglicol como produto de hidrogenólise dos álcoois e sim do 

glicerol, formado pela hidrogenólise direta do glicerol através da quebra da ligação 

C-C. 
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Figura 8: Rotas de reação propostas envolvidas na hidrogenólise do glicerol sobre Pt-

HSiW/ZrO2. Fonte: [44] 

 

Feng e colaboradores estudaram a reação de hidrogenólise do glicerol utilizando 

catalisadores de Ru sobre TiO2, SiO2, NaY, ɣ-Al2O3 e C [45]. Os autores perceberam 

que com o aumento da temperatura de redução, mais fortes eram as interações 

entre o metal e o suporte, cobrindo as partículas de Ru com Ti2O3 e interferindo no 

mecanismo de reação. Desse modo, concluíram que o suporte interfere na rota e na 

seletividade, sendo que a utilização do suporte de TiO2 favoreceu a rota de formação 

do etilenoglicol, mostrado na Figura 9. 

 

Figura 9: Rota de reação para a hidrogenólise do glicerol a glicóis. Fonte: [45] 
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Em um trabalho posterior, Feng e colaboradores estudaram a mesma reação 

utilizando catalisadores Ru/CeO2, Ru/La2O3 e Ru/MgO [46]. Foi demonstrado que os 

sítios básicos auxiliam a desidrogenação inicial do glicerol à gliceraldeído e promove 

a desidratação do gliceraldeído à 2-hidroxiacroleína, como mostrado na Figura 10. 

Este efeito aumenta a taxa de reação e a seletividade de 1,2-PDO. 

 

Figura 10: Hidrogenólise do glicerol à 1,2-PDO sobre catalisadores de Ru em solução aquosa 

básica. Fonte: [46]. 

 

Ruppet et al. observaram o efeito da acidez na rota de conversão do glicerol [47]. 

Em seus estudos, os autores perceberam que catalisadores preparados com cloreto 

foram mais ativos, mas apresentavam uma tendência a causar uma hidrogenólise 

excessiva, levando a formação de propanóis. Isso é atribuído à maior acidez do 

catalisador devido à presença de íons cloreto em sua superfície, o que pode criar 

sítios ácidos de Lewis. Embora a conversão de glicerol aumente com a acidez do 

catalisador, a presença de sítios ácidos moderados já é suficiente para ativar a 

etapa de desidratação do glicerol sem levar a hidrogenólise excessiva. A 

participação dos sítios ácidos de Lewis na formação de 1,2-PDO é mostrada na 

Figura 11. 

 

Figura 11: Hidrogenólise do glicerol auxiliada por sítio ácido de Lewis para propilenoglicóis. Fonte: 

[47] 
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Chaminand e colaboradores estudaram a reação de hidrogenólise do glicerol 

utilizando catalisadores de Cu, Pd, Rh suportados em ZnO, C e Al2O3 em soluções 

de H2O, sulfolano e dioxano com aditivo de H2WO4 [48]. Os autores propuseram um 

mecanismo explicando a influência dos diferentes parâmetros analisados, visto na 

Figura 12. Foi observado que a presença do ácido túngstico aumentou a taxa de 

reação, além de favorecer a desidratação (Rota A) via protonação dos grupos 

hidroxilas presentes na molécula de glicerol e perda de água. O grupo ceto, formado 

como intermediário, pode ser reduzido e formar 1,2-PDO. Ao usar um ácido 

alternativo HCl, no entanto, não houve boa conversão. Adicionando um segundo 

metal como Fe ou Cu, também reduziu a atividade do catalisador. O Fe pode ser 

quelatado por um diol, e isso consequentemente modifica a seletividade da 

hidrogenólise, como visto na Rota B. 

 

Figura 12: Mecanismos reação de hidrogenólise do glicerol utilizando catalisadores de Cu, 

Pd, Rh suportados em ZnO, C e Al2O3. Fonte: [48] 

 

Shinmi e colaboradores estudaram o efeito da adição de Re, Mo e W ao 

catalisador Rh/SiO2 na reação de hidrogenólise do glicerol utilizando água como 

solvente [49]. O cluster ReOx ligado à superfície das partículas metálicas de Rh 

proporciona um efeito promotor à seletividade do 1,3-PDO. Os autores afirmaram 

que, na hidrogenólise do glicerol, a interface entre ReOx e a superfície metálica de 

Rh pode ser o sítio ativo na reação. A Figura 13 mostra o mecanismo proposto pelos 
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autores, onde o grupo hidroxila presente na molécula do glicerol se adsorve no 

material seguindo por uma desidratação e hidrogenação, podendo formar 1,3-PDO 

caso se adsorva pela hidroxila terminal, ou 1,2-PDO caso se adsorva pela hidroxila 

secundária. 

 

Figura 13: Esquema da hidrogenólise de glicerol para 1,3-PDO e 1,2-PDO na interface entre 

ReOx e a superfície metálica de Rh sobre Rh-ReOx/SiO2. Fonte: [49] 

 

Na mesma linha de pesquisa, Amada et al. discutiram o mecanismo da reação de 

hidrogenólise do glicerol utilizando catalisadores Ir-ReOx/SiO2 [50]. Os autores 

estudaram a performance catalítica, a estrutura, a cinética da reação e a reatividade 

de catalisadores em diferentes quantidades de Re. O glicerol apresenta dois modos 

de se adsorver à superfície do catalisador de Re: pelo carbono central ou pelo 

carbono da que se localiza na extremidade da cadeia. Quando o glicerol se adsorve 

pelo carbono central, um anel de 6 elementos é formado, como pode ser visto na 

Figura 14 (a), e em seguida forma-se 1,3-PDO pelo ataque do hidreto à esse mesmo 

carbono. Na Figura 14 (b), observa-se o glicerol adsorvendo-se pelo carbono 
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localizado na extremidade da cadeia, formando um anel de 7 elementos e 

sequentemente 1,2-PDO. 

 

Figura 14: Estruturas modelo dos estados de transição do ataque de hidreto ao 

substrato adsorvido na hidrogenólise do glicerol. Fonte:[50] 

 

Como visto, a reação de hidrogenólise de glicerol é dependente de diversos 

parâmetros, como temperatura, pressão de hidrogênio, concentração de glicerol, 

tempo de reação e as características dos catalisadores. Estes últimos, podem 

influenciar a reação pela identidade do metal impregnado, quantidade de fase ativa 

presente, número de sítios ativos, caráter ácido ou básico dos sítios, tipo de suporte, 

etc.  
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1. Preparação dos Catalisadores 

Foi realizado uma medida de determinação de volume de poros para os suportes 

estudados. A alumina (Al2O3 Puralox, SBa200, Sasol) apresentou um volume de 

poros de 1 mL/g enquanto a sílica (Davicat SP 550-10022), apresentou volume de 

poros de 2 mL/g. Os suportes foram então calcinados a 550 °C (5 °C/min) por 4h. 

Foi preparada uma solução aquosa de 5 mL para cada um dos precursores dos 

metais, a partir de 0,5308 g de H2PtCl6 (para preparação de 2 catalisadores), 0,3047 

g de Pt(NH3)4(OH)2 (para preparação de  2 catalisadores) e 1,2368 g de In(NO3)3 

(para preparação de  4 catalisadores), todos da Sigma Aldrich), suficiente para 

conseguir um conteúdo metálico de 1% em massa em 10 g de catalisador.  

Os catalisadores monometálicos Pt/Al2O3 e In/Al2O3 foram preparados usando o 

método de impregnação seca com as respectivas soluções aquosas dos precursores 

H2PtCl6, e In(NO3)3. O volume de cada solução de precursor foi adicionado em água 

destilada até completar o volume de poros correspondente à massa de suporte 

utilizado. Para o catalisador Pt/Al2O3 o volume da solução foi de 1,25 mL adicionado 

a 7,25 mL de água destilada em 9,903 g de suporte, e para o catalisador In/Al2O3 o 

volume da solução foi de 1,06 mL, que foi adicionado a 7,5 mL de água destilada em 

9,909 g do suporte. A solução final foi então gotejada lentamente ao suporte, sendo 

macerado a fim de distribuir igualmente a fase metálica no suporte. Os sólidos 

impregnados foram secos a 120 °C por 12h e depois calcinados a 450 °C por 4h em 

uma mufla com taxa de aquecimento de 5 °C/min.  

Da mesma forma que os catalisadores monometálicos, a preparação do 

catalisador Pt-In/Al2O3 foi realizada pelo método de impregnação seca sucessiva, a 

fim de se obter um catalisador com 1% de Pt e 1% de In. Foi dissolvido 1,25 mL da 

solução precursora In(NO3)3 em 8 mL de água destilada com a finalidade de se obter 

um volume final igual ao volume de poros para 9,783 g de suporte, e esta solução foi 

lentamente gotejada em Al2O3. Depois destas etapas o material impregnado foi seco 

a 120 °C por 12h em uma estufa e calcinado na mufla a 450 °C (5 °C/min) por 4h. 

Em seguida, 1,25 mL da solução do precursor H2PtCl6 foi dissolvido em um volume 

de 8 mL de água destilada e depois gotejada no material calcinado anteriormente. 
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Após a impregnação, repetiu-se a etapa de secagem, a 120 °C por 12h e calcinação 

a 450 °C por 4h.  

Os catalisadores Pt/SiO2 e In/SiO2 foram preparados usando o método de 

impregnação seca, baseado na metodologia da referência [41]. Para a preparação 

do catalisador In/SiO2, um volume de 1,06 mL da solução precursora de In(NO3)3 foi 

adicionado à 8 mL de água destilada, seguido por ácido cítrico com uma razão molar 

1:3 em relação à quantidade de In. Em seguida, 6 mL de uma solução 25% de 

NH4OH foram adicionados à solução anterior para se obter um volume final igual ao 

volume de poros para 9,9124 g de suporte, o que ocasionou uma precipitação e 

atingiu atingiu pH 11. Esta solução foi agitada, de modo que o precipitado formado 

fosse solubilizado, e então gotejada em SiO2. Os sólidos impregnados foram secos a 

120 °C por 12h e depois calcinados a 450 °C (5°C/min) por 4h.  

Para a preparação do catalisador Pt/SiO2, um volume de 2,5 mL da solução 

precursora Pt(NH3)4(OH)2 foi adicionado à 11 mL de água destilada. Foi utilizado 

este precurssor devido ao ponto isoelétrico do suporte, havendo assim troca iônica. 

Em seguida, 1 mL de uma solução 25% de NH4OH foi adicionado à solução anterior, 

onde observou-se a formação de um precipitado branco ao atingir pH 11. Esta 

solução foi agitada para homogeneização e então gotejada em 9,9007 g de SiO2. Os 

sólidos impregnados foram secos a 120 °C por 12h e depois calcinados a 450 °C 

(5°C/min) por 4h. 

A preparação do catalisador Pt-In/SiO2 foi realizada pelo método de 

impregnação seca sucessiva com pH controlado a fim de se obter um catalisador 

com 1% de Pt e 1% de In baseado na metodologia de [6]. Um volume de 1,25 mL da 

solução precursora In(NO3)3 foi dissolvido em 10 mL de água destilada, adicionando-

se em seguida ácido cítrico com uma razão molar 1:3 em relação à quantidade de 

In. Depois, 3 mL de uma solução 25% de NH4OH foi adicionada à solução anterior, o 

que ocasionou uma precipitação ao se atingir pH 11. Esta solução foi gotejada em 

9,7837 g de SiO2, mantendo a solução em agitação para homogeneização. Depois 

destas etapas o material impregnado foi seco a 120 °C e calcinado em uma mufla a 

450 °C com taxa de aquecimento de 5 °C/min por 4h. Por fim, 1,25 mL da solução 

do precursor Pt(NH3)4(OH)2 foram diluídos em um volume de 14,5 mL de água 

destilada, e um volume de 1,5 mL de solução 25% de NH4OH foi adicionado até se 
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atingir pH 11. Depois, esta solução foi gotejada em 9,9007 g do material calcinado 

anteriormente. Após a impregnação, repetiu-se a etapa de secagem, a 120 °C por 

12h e calcinação a 450 °C (5°C/min) por 4h.  

 

3.2. Caracterização dos Catalisadores 

3.2.1. Fisissorção de Nitrogênio 

Para determinar a área específica, o volume e a distribuição do diâmetro médio 

dos poros de todos os catalisadores e suportes foi utilizada a técnica de fisissorção 

de nitrogênio. As análises foram realizadas em um equipamento ASAP 2020, da 

Micromeritics. A execução desta técnica envolve uma etapa de desgaseificação a 

vácuo (4 mbar) a uma temperatura de 250 ºC durante 4 horas. A análise é depois 

realizada usando nitrogênio líquido que possui uma temperatura de ebulição de 196 

ºC à pressão atmosférica. Seguiu-se o modelo e equação de Brunauer-Emmet-Teller 

(BET) para o cálculo da área específica e para a determinação do volume total de 

poros e da distribuição do diâmetro dos poros através da curva de adsorção o 

método BJH (Barrett-Joyner-Halenda). 

 

3.2.2. Difração de raios-X 

A difração de raios-X foi utilizada para identificar a presença de estruturas 

cristalinas dos suportes e dos catalisadores calcinados. Assim, todos os suportes e 

catalisadores preparados foram caracterizados por DRX através do método dos pós, 

num equipamento Rigaku Miniflex II, utilizando uma radiação CuKα (1,540 Å). As 

análises foram efetuadas com 2θ entre 5º e 100º, usando um passo de 0,05º e um 

tempo de contagem de 1 segundo por passo. 

 

3.2.3. Redução à Temperatura Programada 

A redução à temperatura programada é um método de caracterização que 

permite obter informações sobre o estado de oxidação dos catalisadores. A técnica 
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foi realizada em uma unidade multipropósito acoplada a um espectrômetro de 

massas (HPR20-Hiden). Quantidades de 1 g de amostras calcinadas foram secas 

em vazão volumétrica de 30 mL/min de He a 150 ºC (10 ºC/min), e deixadas esfriar 

até temperatura ambiente em fluxo de He. Após a secagem, uma mistura de 5% 

H2/Ar (30 mL/min) foi passada pela amostra e a temperatura foi mantida até 

estabilizar o sinal da linha de base de H2 no espectrômetro de massas. A análise de 

TPR foi realizada aquecendo-se a amostra até 1000 ºC com uma taxa de 

aquecimento de 10 ºC/min. 

 

3.2.4. DRIFTS de Piridina 

As análises de espectroscopia na região do infravermelho com transformada de 

Fourier e reflectância difusa (DRIFTS) de piridina foram obtidas usando o 

equipamento Nicolet iS50 com uma célula de refletância in situ da Harrick Praying 

Mantis. As análises foram realizadas pelo Grupo de Catálise da Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia (GC-UPTC). 

Os catalisadores foram secos a 150 ºC em He (30 mL/min) por 30 min. Feito 

isto, as amostras foram resfriadas a temperatura ambiente e posteriormente 

reduzidas a 450 ºC por 2h com H2 (30 mL/min), purgada com He (30 mL/min) nesta 

temperatura por 30 min e resfriadas em He. Em seguida, foi coletado um 

interferograma de referência (background) em 25 ºC. A piridina foi adsorvida por 

borbulhamento através de um saturador com uma vazão de 20 mL/min, por 1h em 

temperatura ambiente (25 ºC). Após a adsorção, a piridina fisicamente adsorvida foi 

removida com He (30 mL/min por 30 min). Desse modo, um novo interferograma foi 

obtido e relacionado com aquele de referência, com o intuito de se obter o espectro 

dos sítios ácidos nos sólidos. A resolução dos espectros foi de 2 cm-1 e foram 

realizados 250 scans. 

 

3.2.5. Dessorção à temperatura programada (TPD) de NH3 

A análise de TPD-NH3 foi realizada com o objetivo de determinar a força dos 

sítios ácidos do catalisador. O experimento foi feito no equipamento Micromeritics 
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AutoChem II 2920 pelo Grupo de Catálise da Universidad Pedagógica y Tecnológica 

de Colombia (GC-UPTC). 

Previamente à adsorção de NH3, uma quantidade de aproximadamente 0,13 g 

de amostra foi seca a 150 ºC em argônio (30 mL/min) por 30 min, reduzida a 450 ºC 

durante 2h com H2 (30 mL/min) e purgada com argônio nesta temperatura por 30 

min e posteriormente resfriado até 100 ºC. Então, a adsorção de NH3 em He (60% 

NH3/He: vazão de 50 mL/min) foi realizada a 100 ºC por 30 min. Feito isto, a amostra 

foi purgada com argônio (30 mL/min) por 30 min para a remoção do excesso de 

amônia fisissorvida. A dessorção foi iniciada a 50 ºC com uma taxa de aquecimento 

de 10 ºC/min até alcançar a temperatura de 950 ºC, e consequentemente, a 

dessorção foi acompanhada pelo detector de condutividade térmica (TCD) e assim 

obtido o perfil de TPD-NH3. 

 

3.2.6. Quimissorção de H2 e CO e Dessorção à Temperatura Programada 

(TPD) de H2 e CO 

As medidas de quimissorção de H2 e CO são utilizadas com a finalidade de 

medir a capacidade de adsorção dos catalisadores, além de fornecer uma medida 

do número de sítios ativos existentes na superfície do catalisador. Estas análises 

foram realizada em uma unidade multipropósito. Uma quantidade de 

aproximadamente 1,5 g de amostra foi seca em fluxo de 30 mL/min de He a 150 ºC 

(10 ºC/min) até conferir a estabilização do sinal de H2O no espectrômetro de 

massas, e em seguida esfriada até temperatura ambiente em fluxo de He. A redução 

das amostras foi realizada a 450 °C por 1h em vazão volumétrica de 30 mL/min de 

H2. Transcorrido o tempo da redução, a superfície da amostra foi limpa em vazão 

volumétrica de 30 mL/min de He durante 1h na temperatura da redução, e 

posteriormente deixada esfriar até 25 °C. Uma vez atingida esta temperatura, foram 

injetados pulsos de H2 através de um loop de 100 μL até as áreas dos picos de H2 

ficarem constantes no espectrômetro de massas, indicativo de que a superfície do 

catalisador estava saturada. Neste ponto, a análise de dessorção à temperatura 

programada foi realizada aumentando a temperatura da amostra até 450 °C com 

taxa de aquecimento de 10 °C/min. 
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3.2.7. Desidrogenação do Ciclo-Hexano 

A dispersão para os catalisadores foi verificada mediante a realização da 

reação modelo de desidrogenação do ciclo-hexano. O experimento foi realizado em 

uma unidade acoplada a um cromatógrafo a gás 5890 Série II da Hewlett-Packard 

com uma coluna Carbowax equipado com um detector por ionização de chama 

(FID). As condições de cromatografia são apresentadas na Tabela 3. 

 

Tabela 3: Condições cromatográficas de análise na reação de    

    desidrogenação do ciclo-hexano. 

Parâmetro Unidade Valor 

Temperatura do injetor °C 200 

Temperatura do detector °C 200 

Temperatura da coluna °C 70 

Vazão de He na coluna mL/min 3,6 

Vazão de He na purga mL/min 19 

Vazão de He no split mL/min 208 

Vazão de N2 mL/min 33 

Vazão de H2 mL/min 28 

Vazão de ar mL/min 260 

 

A carga reacional foi obtida através de um saturador contendo ciclo-hexano 

mantido a 12 °C e empregando hidrogênio como gás de arraste. A reação foi 

efetuada a pressão atmosférica em um reator tubular de quartzo na forma de U 

contendo 10 mg de catalisador. Anteriormente à reação modelo, o catalisador foi 

seco em vazão de 30 mL/min de He a 150 ºC por 30 min e reduzido a 450 ºC por 1h, 

e então resfriado até temperatura ambiente. Em seguida, o sistema foi aquecido 

gradualmente e foram tomadas amostras a temperaturas fixadas em 250, 260, 270, 

280, 290, 300 e 310 °C, duas amostras por temperatura, com variação de 10 °C, e 

depois reduzindo a temperatura até a condição inicial de 250 °C. 
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3.2.8. Microscopia Eletrônica de Transmissão (TEM) 

A análise dos tamanhos de partículas metálicas foi realizada por microscopia 

eletrônica de transmissão (TEM), usando um equipamento JEOL JEM-2100F 

operando a 200 kV no laboratório LaMAR/CAIPE da UFF. As amostras reduzidas 

foram preparadas através da suspensão do catalisador em etanol e agitada em um 

banho de ultrassom, e em seguida a suspensão de cada amostra foi  gotejada em 

grades de cobre. Os tamanhos de partícula foram estimados usando o software 

ImageJ 1.48v, onde aproximadamente 200 partículas foram contadas para cada 

catalisador, em diferentes imagens. Os tamanhos de partícula médios superficiais 

ais ( foram calculados pela expressão 1: 

        (1) 

 

onde d é o tamanho da partícula medido por TEM.  

 A dispersão obtida a partir da quimissorção por pulsos de H2 foi utilizada para 

calcular o tamanho de partícula dos catalisadores de platina (dp), pela expressão 2:  

      (2) 

onde D é a razão H/Pt calculada por quimissorção.  

 

3.3. Testes Catalíticos 

As reações de hidrogenólise do glicerol foram realizadas em um reator 

batelada de alta pressão, de aço inoxidável, com capacidade de 300 mL, equipado 

com agitador mecânico, controlador eletrônico de temperatura e um tubo coletor de 

aço para retirada das alíquotas reacionais (Parr Instruments 4848). 

Os testes catalíticos foram realizados com os catalisadores previamente 

reduzidos em 5%H2/Ar a 450 °C por 2h e passivados em 5%O2/He por 1h, usando 

uma massa de catalisador de aproximadamente 0,5 g. Todas as reações 

aconteceram com 150 g de solução aquosa de glicerol 20% g/g sob as condições de 
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2,5 MPa (356 psi) de pressão absoluta inicial de hidrogênio a 25 °C; 240 ºC de 

temperatura de reação; 500 rpm de velocidade de rotação e 12 horas de reação. 

Numa corrida típica de reação, o reator era carregado com as quantidades 

estipuladas de catalisador, água e glicerol e devidamente selado. Em seguida, o 

sistema era purgado com nitrogênio, para retirada do ar, e depois purgado com 

hidrogênio para retirada do N2, sendo as vazões dos dois gases iguais a 30 mL/min. 

Passava-se H2 numa vazão aproximada de 30 mL/min por 1h para ativar o 

catalisador. Na sequência, o conjunto era pressurizado com H2 até a pressão 

desejada e o aquecimento era ligado para se chegar à temperatura de reação sob a 

agitação de 500 rpm. Os experimentos eram conduzidos por 12 horas e, decorrido 

este tempo, o aquecimento era automaticamente cessado. 

As alíquotas para estudo cinético foram recolhidas durante as duas primeiras 

horas, após estabilização da temperatura reacional, em intervalos de 30 minutos. O 

ponto final de reação também foi recolhido para estudo. Todas as amostras foram 

centrifugadas e filtradas com membrana de tamanho de poros 0,2 μm. As fases 

líquidas foram analisadas com cromatógrafo a gás acoplado a um espectrômetro de 

massas (GC-MS) GCMS- QP2010S da Shimadzu equipado com uma coluna capilar 

de polietilenoglicol SUPELCOWAX 10.  

Além disso, foram feitos experimentos de reciclo para os catalisadores Pt/Al2O3 

e Pt-In/Al2O3. Após recolhidos, os materiais passavam por processos de lavagem 

com água deionizada, centrifugação e secagem a temperatura de 120 ºC durante 12 

horas. O procedimento experimental de reação de reuso foi idêntico ao citado acima 

com a exceção de nenhum dos catalisadores ter passado por redução prévia. 

Os cálculos de conversão e rendimento levaram em conta os produtos 

formados e os mols de glicerol convertido, respectivamente. Já a frequência de 

reação (TOF) foi estimada pela taxa de reação inicial, considerando uma reação de 

primeira ordem, e tomando a quimissorção de H2 como parâmetro de medida dos 

sítios ativos dos materiais. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. Fisissorção de Nitrogênio 

As características texturais referentes à fisissorção de nitrogênio são mostradas 

na Tabela 4. As áreas específicas dos materiais mantiveram-se aproximadamente 

constantes mesmo após a adição das fases metálicas, provavelmente pela baixa 

quantidade de metal utilizada nos catalisadores, cujo depósito na superfície dos 

poros não altera a estrutura do suporte. No caso dos catalisadores monometálicos 

In/Al2O3 e Pt/Al2O3, o decréscimo na área específica foi de 5,5% e 4,5% 

respectivamente, enquanto no catalisador bimetálico Pt-In/Al2O3 o decréscimo foi de 

6,5%. Em relação aos catalisadores suportados em sílica, os monometálicos In/SiO2 

e Pt/SiO2 apresentaram um decréscimo de área específica de 0,3% enquanto o 

bimetálico Pt-In/SiO2 teve descréscimo de 3,5%. Isso indica que o metal ficou 

incorporado sem afetar a estrutura porosa do suporte [9]. Os volumes de poros das 

amostras suportadas em alumina e sílica não foram essencialmente alterados após 

a etapa de impregnação dos metais. Os diâmetros de poros mantiveram-se 

aproximadamente constantes para os catalisadores, sendo que todos os materiais 

podem ser considerados mesoporosos [51]. Outros autores reportaram valores 

similares aos encontrados neste trabalho [21][38][52][53][54]. 

 

Tabela 4: Área Específica e Volume de Poros obtidos pelo método BET 

Material 
Área específica 

(m²/g) 

Volume de poros 

(cm³/g) 

Diâmetro médio de 

poros (Å) 

Al2O3 199 0,49 96 

In/Al2O3 188 0,46 96 

Pt/Al2O3 190 0,45 94 

Pt-In/Al2O3 186 0,45 94 

SiO2 310 1,14 146 

In/SiO2 309 1,13 144 

Pt/SiO2 309 1,13 145 

Pt-In/SiO2 299 1,10 146 
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As isotermas de adsorção-dessorção dos materiais são mostradas na Figura 15 e 

na Figura 16. Na Figura 15, observa-se que a Al2O3 e os catalisadores suportados 

na mesma apresentam uma isoterma do tipo IV(a) e histerese do tipo H2(b), 

característico de materiais mesoporosos. Na Figura 16 observa-se que a sílica e os 

catalisadores suportados na mesma também apresentam uma isoterma do tipo IV(a) 

e histerese do tipo H1. O ciclo de histerese das isotermas do tipo IV(a) está 

associado à condensação capilar, que ocorre quando a largura do poro excede uma 

certa largura crítica, que é dependente do sistema de adsorção e da temperatura. O 

comportamento de adsorção nos mesoporos é determinado pelas interações 

adsorventes-adsortivas, bem como pelas interações entre as moléculas no estado 

condensado. Neste caso, a adsorção monocamada-multicamada inicial nas paredes 

de mesoporos, que segue o mesmo caminho da parte correspondente de uma 

isoterma do tipo II, é seguida por condensação de poros. [51]. As formas das curvas 

de histerese estão relacionadas com estruturas porosas específicas. A histerese tipo 

H1 geralmente é associada à materiais com mesoporos uniformes, com distribuições 

estreitas do tamanho dos poros. Histereses do tipo H2(b) são dadas por materiais 

com estruturas porosas mais complexas, com maior distribuição do diâmetro de poro 

[51]. 
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Figura 15: Isotermas de Adsorção-Dessorção dos catalisadores suportados em Al2O3. 
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Figura 16: Isotermas de Adsorção-Dessorção dos catalisadores suportados em SiO2. 

 

A distribuição do diâmetro de poros dos materiais é mostrada na Figura 

17 e na Figura 18. Na Figura 17, o suporte Al2O3 apresentou uma distribuição 

de diâmetro de poros bimodal com maior volume de poros em torno de 96 Å, e 

uma pequena macroporosidade em torno de 850 Å, provavelmente devido á 

aglomeração dos grãos, enquanto os catalisadores In/Al2O3, Pt/Al2O3 e Pt-

In/Al2O3 apresentaram distribuição de poros monomodal concentradas em 96 

Å, 94 Å e 94 Å, respectivamente. Por outro lado, na Figura 18, o suporte SiO2 

apresentou uma distribuição de poros monomodal em torno de 146 Å, 

enquanto os catalisadores In/SiO2, Pt/SiO2 e Pt-In/SiO2 apresentaram 

distribuição de poros também monomodal em torno de 144 Å, 145 Å e 146 Å, 

respectivamente. 
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Figura 17: Distribuição de diâmetro de poros dos catalisadores suportados em Al2O3. 
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Figura 18: Distribuição de diâmetro de poros dos catalisadores suportados em SiO2. 
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4.2. Difração de raio-X 

Os difratogramas de raios-X dos catalisadores suportados em Al2O3 são 

mostrados na Figura 19, e dos catalisadores suportados em SiO2 na Figura 20. 

Conforme a ficha 46-1215, fornecida pelo Joint Committee on Powder Diffraction 

Standards (JCPDS), os valores de 2θ encontrados para suporte Al2O3 confirmam 

que a alumina obtida é uma gama alumina. Resultados parecidos para ɣ-Al2O3 foram 

encontrados na literatura [20][21][53][55]. Em relação ao suporte SiO2, os valores de 

2θ estão de acordo com a ficha 29-0085 (JCPDS), e também foram similares aos 

encontrados em outros trabalhos [56][57][58][59].  
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Figura 19: Difratogramas de raios-X dos catalisadores suportados em Al2O3. 
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Figura 20: Difratogramas de raios-X dos catalisadores suportados em SiO2. 

 

Pela análise da Figura 19, observa-se que os difratogramas dos catalisadores 

foram semelhantes ao do suporte, o que indica uma boa dispersão metálica 

[21][54][60][61][62], ou então devido ao baixo teor do metal que não foi suficiente 

para exibir picos característicos dos metais [53]. Já na Figura 20, observa-se que o 

catalisador In/SiO2 apresentou o mesmo perfil que o suporte. No entanto, nos 

difratogramas dos catalisadores Pt/SiO2 e Pt-In/SiO2 observa-se picos 

correspondentes à platina metálica, em 2θ = 40º e 45º, de acordo com a ficha 40-

0802 (JCPDS), vinda provavelmente da sinterização causada durante a calcinação 

destes catalisadores. Através da Equação de Scherrer (3) é possível calcular o 

tamanho das partículas nestes catalisadores: 

        (3) 

onde k é o fator de forma da partícula (0,9 para partículas esféricas), 𝜆 é o 

comprimento de onda da radiação do CuKα (1,5418 Å), 𝛽 é a largura a meia altura 
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do pico de intensidade e θ o ângulo entre o feixe e a normal em relação ao plano de 

reflexão. Através desta equação, encontra-se um tamanho de partículas de 1,06 nm 

(θ = 20°) para o catalisador Pt/SiO2 e 1,39 nm (θ = 20°) para o catalisador Pt-In/SiO2. 

No entanto, como visto futuramente pela análise de microscopia eletrônica de 

transmissão, as partículas apresentaram valores maiores, o que pode ser explicado 

pelo fato do pico de platina no difratograma não ser muito bem definido.  

 

4.3. Redução à Temperatura Programada 

As análises de redução à temperatura programada dos catalisadores são 

mostradas na Figura 21 e na Figura 22. A Figura 21 é referente aos catalisadores 

suportados em alumina, enquanto a Figura 22 é referente aos catalisadores 

suportados em sílica. Após 1000 °C o sistema foi mantido isotérmico. As reduções à 

temperatura ambiente da platina e do índio não foram consideradas visto que pelo 

cálculo realizado apresentaram baixa contribuição comparadas a redução durante o 

aquecimento.  
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Figura 21: Perfis de Redução a Temperatura Programada (TPR) de H2 dos 

catalisadores suportados em Al2O3. 
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Figura 22: Perfis de Redução a Temperatura Programada (TPR) de H2 dos 

catalisadores suportados em SiO2. 

 

Como mostra a Figura 21, o catalisador monometálico Pt/Al2O3 exibe um pico 

largo a 290 °C, que pode ser atribuído à redução de um complexo PtOxCly 

[21][54][63]. O perfil de redução do catalisador Pt/Al2O3 foi semelhante aos 

encontrados na literatura [40][63][64][65]. Já o catalisador In/Al2O3 apresentou uma 

redução mais larga, com um pequeno pico a 350 °C, também encontrado na 

literatura [40]. Para o catalisador bimetálico Pt-In/Al2O3, o consumo de hidrogênio 

também apresenta um pico em torno de 290 °C, como no catalisador monometálico 

Pt/Al2O3. A ocorrência de aluminatos ocorre a temperaturas mais elevadas, portanto, 

pode-se afirmar que a redução se deve somente aos metais da fase ativa [21][54]. 

Segundo Passos e colaboradores [40], parte dos átomos de In interagem mais 

fortemente com o suporte, formando In3+/Al2O3, enquanto outra parte interage mais 

com os átomos de Pt, formando clusters bimetálicos. 

Na Figura 22, observa-se que o catalisador monometálico In/SiO2 apresenta um 

pico a 510 °C, que está próximo da temperatura de 450 °C encontrada na literatura 

[66]. O catalisador Pt/SiO2 apresenta um pequeno pico a 130 °C, referente a um 

pequeno consumo de hidrogênio devido à redução das espécies de óxido de Pt 

formadas na superfície das partículas metálicas expostas ao ar [67]. A redução da 
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platina nesta temperatura também foi encontrada na literatura [68][69][70]. O 

catalisador bimetálico Pt-In/SiO2 exibe dois picos, em 80 °C e 440°C, que podem ser 

atribuídos à contribuição dos metais individualmente no catalisador. 

A Tabela 5 mostra os resultados de consumo de H2 e redutibilidade dos 

catalisadores, calculada com base na redução do PtO2 e In2O3, segundo as 

Equações 4 e 5. 

    (4) 

    (5) 

 

Tabela 5: Consumo de H2 e redutibilidade dos catalisadores. 

Material 
Consumo de H2 

(µmolH2/gcatalisador) 

Redutibilidade 

Pt 

(%) 

Redutibilidade  

In 

(%) 

In/Al2O3 51,8 - 39,6% 

Pt/Al2O3 94,3 92% - 

Pt-In/Al2O3 149,8 92% 42,5% 

In/SiO2 85,9 - 65,8% 

Pt/SiO2 55,9 54,6% - 

Pt-In/SiO2 125,5 100% 17,6% 

 

Observa-se que o catalisador monometálico de Pt suportado em alumina 

apresenta redutibilidade elevada, indicando que grande parte do metal pode ser 

reduzido e estará disponível para a reação. Valores similares de consumo de H2 

para catalisadores Pt e In suportados em Al2O3 foram encontrados na literatura [40]. 

Já para o caso dos catalisadores suportados em sílica, com exceção do 

monometálico de In, foi observado um consumo menor de H2. O catalisador 

monometálico Pt/SiO2 apresentou redutibilidade de 54,6% pois parte da platina pode 

ter se decomposto durante a etapa de calcinação do catalisador, como encontrado 

pela análise de DRX.  
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4.4. DRIFTS de Piridina 

A tabela 6 mostra os resultados de acidez pelo DRIFTS de piridina. Foram 

usadas as áreas dos picos na banda na região de 1450 cm−1, referente aos sítios 

ácidos de Lewis [22], como um padrão comparativo entre os materiais uma vez que 

essa banda apareceu nos espectros de infravermelho de todos os catalisadores. As 

adsorções foram realizadas na temperatura de 25 °C, sendo usadas as áreas dos 

picos relativos à 1450 cm−1 como forma de comparação em relação a densidade dos 

sítios [40]. Na Figura 23 observa-se os espectros de infravermelho por transformada 

de Fourier para a adsorção de piridina sobre os catalisadores.  

 

Tabela 6: Resultados de acidez para os materiais. 

Material 
Acidez de Lewis 

(u.a.) 

In/Al2O3 5,30 

Pt/Al2O3 5,95 

Pt-In/Al2O3 7,42 

In/SiO2 3,12 

Pt/SiO2 3,08 

Pt-In/SiO2 5,14 
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Figura 23: Espectros de IR de adsorção de piridina. 

 

Pela análise da Figura 23, percebe-se dois picos mais pronunciados, um na 

região de 1450 cm−1 e outro em 1600 cm−1, atribuído ao complexo formado entre a 

piridina e o sítio ácido de Lewis. Observa-se que dentre todos os catalisadores, os 

suportados em alumina possuem maior acidez quando comparados com os 

suportados em sílica. Além disso, nos catalisadores suportados em sílica, pode-se 

encontrar alguns picos menos pronunciados nas regiões de aproximadamente 1500 

e 1550 cm−1, característico do íon piridínico, que são relativos aos sítios ácidos de 

Brønsted [71][72][73]. Portanto, nos catalisadores estudados a acidez de Lewis é 

mais acentuada que a acidez de Brønsted.  

Du et al. depositaram um revestimento de Al2O3 porosa em um catalisador 

Pt/Al2O3 utilizando deposição de camada atômica para melhorar a proximidade entre 

os sítios metálicos de Pt e sítios ácidos de alumina aumentando a área da interface 

metal-ácido [74]. As medições DRIFTS de piridina mostraram que, nas amostras de 

Pt/Al2O3, apenas os sítios ácidos de Lewis foram encontrados. 
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Novodárszki et al. estudaram mecanismo de hidroconversão da ɣ-valerolactona 

sobre catalisadores Co/SiO2 e Pt/aluminossilicato [75]. Segundo os autores, a sílica 

não retém piridina em temperaturas acima de 150 °C. Ambos sítios de adsorção de 

ácidos de Lewis e Brønsted estavam presentes no catalisador Pt/ aluminossilicato.  

Passos et al. estudaram catalisadores bimetálicos Pt-In/Al2O3 e Pt-Sn/Al2O3 [40]. 

Os autores concluíram que o catalisador com maior quantidade de sítios de Lewis foi 

Pt/Al2O3, que diminuiu após a adição de estanho e índio. O catalisador Pt-Sn/Al2O3 

apresentou a menor acidez, enquanto o catalisador Pt-In/Al2O3 apresentou uma 

acidez intermediária. 

 

4.5. Dessorção à temperatura programada (TPD) de NH3 

A Figura 24 e a Figura 25 mostram os perfis de dessorção à temperatura 

programada de amônia (TPD-NH3) dos catalisadores monometálicos In/Al2O3, 

Pt/Al2O3, In/SiO2, Pt/SiO2 e bimetálicos Pt-In/Al2O3 e Pt-In/SiO2.  
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Figura 24: Perfis de Dessorção a Temperatura Programada (TPR) de NH3 dos 

catalisadores suportados em Al2O3. 
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Figura 25: Perfis de Dessorção a Temperatura Programada (TPR) de NH3 dos 

catalisadores suportados em SiO2. 

 

Os picos que apareceram em temperaturas na região aproximadas de 200 °C 

correspondem à amônia fisicamente adsorvida e/ou fracamente quimissorvida, 

enquanto os picos acima da temperatura de 200 °C correspondem à amônia 

fortemente adsorvida [38]. Observa-se que os catalisadores suportados em alumina 

possuem interações fracas e fortes com a amônia. O catalisador In/Al2O3 possui dois 

picos, em 185 °C e em 575 °C, enquanto o catalisador Pt/Al2O3 possui três picos, em 

145 °C, em 280 °C e em 545 °C e o catalisador Pt-In/Al2O3 possui em 145 °C, em 

290 °C e em 550 °C. Isto mostra que os catalisadores suportados em alumina que 

contem platina possuem tanto ligações fracas quanto ligações médias e fortes com a 

amônia [38]. Para os catalisadores In/SiO2, Pt/SiO2 e Pt-In/SiO2 pode ser observado 

que todos possuem um pico em 625 °C, correspondente à amônia fortemente 

adsorvida, mas apenas o catalisador monometálico de índio apresentou um segundo 

pico em 155 °C, que corresponde a ligações mais fracas. Isto mostra que, em geral, 

catalisadores suportados em sílica possuem ligações mais fortes com a amônia [75]. 
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4.6. Quimissorção de H2 e CO e Dessorção à temperatura programada (TPD) 

de H2 e CO 

Os resultados das análises de quimissorção por pulsos de H2 dos catalisadores 

monometálicos Pt/Al2O3 e Pt/SiO2 e bimetálicos Pt-In/Al2O3 e Pt-In/SiO2 são 

mostrados na Tabela 7. 

Observa-se pela Tabela 7 que dentre todos os catalisadores, Pt/Al2O3 foi o 

catalisador que possuiu maior quantidade quimissorvida de H2. O catalisador Pt-

In/Al2O3 apresentou uma quantidade de H2 irreversivelmente adsorvida menor que o 

catalisador Pt/Al2O3, ou seja, uma menor razão H/Pt causada pela presença do 

índio. Este resultado corrobora com outros trabalhos encontrados na literatura 

[53][21][54][40].  

 

Tabela 7: H2 quimissorvido e razão H/Pt dos catalisadores. 

Material 
H2 quimissorvido 

(µmolH2/gcatalisador) 

H2 dessorvido por 

TPD 

(µmolH2/gcatalisador) 

H/Pt 

(%) 

Pt/Al2O3 20,51 18,15 80% 

Pt-In/Al2O3 10,13 - 40% 

Pt/SiO2 10,04 5,27 39% 

Pt-In/SiO2 0,95 - 4% 

 

Já na Tabela 8 é mostrado os resultados das análises de quimissorção por 

pulsos de CO dos catalisadores monometálicos Pt/Al2O3 e Pt/SiO2 e bimetálicos Pt-

In/Al2O3 e Pt-In/SiO2. Assim como na quimissorção de hidrogênio, Pt/Al2O3 

apresentou maior quantidade de CO adsorvido, enquanto Pt-In/SiO2 apresentou 

menor razão CO/Pt. Valor similar de 5,7 µmolCO/gcatalisador para o catalisador 

0,2%Pt/SiO2 também foi encontrado na literatura [69]. A quantidade de H2 

quimissorvido nos catalisadores bimetátilos Pt-In/Al2O3 e Pt-In/SiO2 foi menor 

comparado aos respectivos catalisadores monometálicos, provavelmente devido às 

interações entre os metais, uma vez que o índio se sobrepõe à superfície da platina, 
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impedindo a adsorção dos átomos de hidrogênio nos sítios de Pt. Os catalisadores 

In/Al2O3 e In/SiO2 não adsorveram hidrogênio ou monóxido de carbono de maneira 

irreversível nas condições estudadas e não foram considerados. 

 

Tabela 8: CO quimissorvido e razão CO/Pt dos catalisadores. 

Material 
CO quimissorvido 

(µmolCO/gcatalisador) 

CO dessorvido 

por TPD 

(µmolCO/gcatalisador) 

CO/Pt 

(%) 

Pt/Al2O3 20,06 10,32 39% 

Pt-In/Al2O3 14,38 11,43 28% 

Pt/SiO2 7,05 - 14% 

Pt-In/SiO2 1,49 - 3% 

 

Para os sistemas Pt/Al2O3 e Pt/SiO2 a quantidade dessorvida de H2 durante o 

TPD foi menor que a adsorvida na quimissorção, e os para os sistemas Pt/Al2O3 e 

Pt-In/Al2O3 a quantidade dessorvida de CO também foi menor que a adsorvida. É 

possível observar que a adição de índio nos catalisadores diminuiu a capacidade de 

adsorver tanto H2 e CO. Kahlich e colaboradores encontraram três picos ao 

realizarem a dessorção de CO a temperatura programada no catalisador Pt/Al2O3, 

em 120, 215 e 260 °C [76]. Mozer e Passos encontraram para o mesmo catalisador 

picos nas temperaturas de 180 e 270 °C [77]. Szailer e colaboradores encontraram 

para o catalisador Pt/BaO/Al2O3 picos de dessorção de CO nas temperaturas de 90 

e 350 °C, aproximadamente [78]. 

 

4.7. Desidrogenação do ciclo-hexano 

A desidrogenação do ciclo-hexano é uma reação insensível à estrutura [9][40]. 

Com esta reação modelo pode-se estimar a taxa e frequência de reação a partir dos 

valores H/Pt calculados por quimissorção. A Tabela 9 apresenta os valores de 

frequência de reação e taxa da reação de desidrogenação do ciclo-hexano. 
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Tabela 9: Taxa, Energia de ativação e TOF da reação de desidrogenação do ciclo-hexano. 

Material 
Taxa a 543 K 

(mol/gcat.h) /10-3 

Energia de 

ativação 

(kcal/mol) 

H2 quimissorvido 

(µmolH2/gcatalisador) 

TOF 

(s-1) 

Pt/Al2O3 106,3 23,1 20,5 0,720 

Pt-In/Al2O3 75,1 25,6 10,1 1,018 

Pt/SiO2 24,8 24,9 10,0 0,344 

Pt-In/SiO2 0,2 23,3 0,95 0,026 

 

Pela análise dos resultados apresentados na Tabela 9, é possível perceber que 

os catalisadores suportados em alumina possuem os maiores valores de taxa de 

reação e TOF, sendo o monometálico de platina o que apresentou maiores valores 

de taxa inicial, e o bimetálico o que apresentou maior TOF. Os catalisadores 

suportados em sílica apresentaram os menores valores, sendo o catalisador 

bimetálico Pt-In/SiO2 o que apresentou menor taxa de reação e frequência de 

reação. Passos et al. [40] encontraram valores de TOF e taxa inicial para o 

catalisador monometálico 0,9%Pt/Al2O3 de 1,0 s-1 e 161,5 mol/gcat.h, 

respectivamente. Já para o bimetálico Pt-In/Al2O3, os valores de TOF e taxa inicial 

foram de 1,1 s-1 e 79,8 mol/gcat.h, respectivamente.  É possível observar que os 

valores se aproximam aos encontrados na Tabela 9.  

 

4.8. Microscopia Eletrônica de Transmissão (TEM) 

As Figuras 26 a 29 mostram as micrografias eletrônicas de transmissão (TEM) 

para os catalisadores Pt/Al2O3, Pt-In/Al2O3, Pt/SiO2 e Pt-In/SiO2. Os tamanhos de 

partícula médios foram estimados usando o software ImageJ, onde foram contadas 

aproximadamente 200 partículas usando diferentes micrografias para cada 

catalisador. As médias foram tomadas e um histograma da frequência de cada 

tamanho de partícula foi criado. Também foi calculado o diâmetro da partícula médio 

superficial, através da razão entre o somatório do cubo dos diâmetros encontrados 

por TEM e o somatório do quadrado dos diâmetros encontrados por TEM, e o 

tamanho calculado por dispersão. 
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Figura 26: Micrografias de transmissão e distribuição do tamanho de partículas para o 

catalisador Pt/Al2O3. 
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Figura 27: Micrografias de transmissão e distribuição do tamanho de partículas para o 

catalisador Pt-In/Al2O3. 
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Figura 28: Micrografias de transmissão e distribuição do tamanho de partículas para o 

catalisador Pt/SiO2. 
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Figura 29: Micrografias de transmissão e distribuição do tamanho de partículas para o 

catalisador Pt-In/SiO2. 

 

Os tamanhos de partícula médios encontrados por TEM, os tamanhos de 

partícula médios superficiais calculados pela expressão  e os tamanhos de 

partícula calculados por dispersão são mostrados na Tabela 10. É possível observar 

que os catalisadores suportados em alumina possuem tamanhos de partículas 
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pequenos, tanto os medidos por TEM quanto pela média da distribuição, gerando 

valores menores que 2 nm. Nota-se também que os valores de tamanho de partícula 

pelos métodos se aproximam entre si, variando aproximadamente 1 nm. No entanto, 

quando é feita a análise dos tamanhos de partícula para os catalisadores suportados 

em SiO2, observa-se que os valores encontrados de tamanho de partícula medidos 

por TEM são altos, comparados com catalisadores suportados em Al2O3, o que 

mostra que houve sinterização das partículas no catalisador, provavelmente durante 

a etapa de calcinação devido à alta temperatura utilizada. Também houve uma 

grande diferença de tamanho quando os métodos são comparados, chegando a 

uma diferença de aproximadamente 10 nm. Como visto na Tabela 10, não foi 

observado a formação de nanopartículas nos catalisadores suportados em sílica. 

 

Tabela 10: Diâmetro médio da partícula por TEM, superficial e por dispersão. 

Material 

Diâmetro médio 

da partícula por 

TEM 

(nm) 

Diâmetro da 

partícula médio 

superficial (nm) 

Diâmetro médio da 

partícula calculados 

por dispersão 

(nm) 

Pt/Al2O3 1,3 1,8 1,3 

Pt-In/Al2O3 1,1 1,3 - 

Pt/SiO2 6,4 13,5 2,6 

Pt-In/SiO2 14,9 20,3 - 

 

4.9. Testes Catalíticos 

 
O efeito dos catalisadores na reação de hidrogenólise foi estudado sob 

temperatura de 240 °C, pressão absoluta de hidrogênio de 2,5 MPa (360 psi), 

velocidade de rotação de 500 rpm durante 12h utilizando uma solução 20% (g/g) de 

glicerol. As conversões e rendimentos dos catalisadores para produtos líquidos na 

reação de hidrogenólise do glicerol nos diversos tempos de amostragem podem ser 

vistos nas Tabelas 11 a 16. O ponto inicial, definido como 0h, refere-se ao tempo em 

que o reator atingiu a temperatura de 240 °C. 
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Tabela 11: Conversão e rendimento de produtos para a reação de hidrogenólise do glicerol sobre os 

catalisadores suportados em Al2O3 e SiO2 em 0h. 

  Rendimento (%) 

Material 
Conversão 

(%) 
1,2-PDO 1,3-PDO 1-PrOH Propanal EG Acetol Outros a 

In/Al2O3 0,21% 12,1% - 87,9% - - - - 

Pt/Al2O3 0,36% 49,8% - - - - 40% 10,2% 

Pt-In/Al2O3 1,07% 42,3% - 3,3 - - 54,4% - 

In/SiO2 0,74% 52,8% - 47,2 - - - - 

Pt/SiO2 0,10% 83,5% - 16,5% - - - - 

Pt-In/SiO2 0,31% 94,7% - - - - - 5,3% 

aOutros: Metanol, acetona. 

bCondições operacionais: 240 °C, 2,5 MPa, velocidade de rotação de 500 rpm, 12h de reação 
utilizando uma solução 20% (g/g) de glicerol. 

 

Tabela 12: Conversão e rendimento de produtos para a reação de hidrogenólise do glicerol sobre os 

catalisadores suportados em Al2O3 e SiO2 em 30min. 

  Rendimento (%) 

Material 
Conversão 

(%) 
1,2-PDO 1,3-PDO 1-PrOH Propanal EG Acetol Outros a 

In/Al2O3 0,15% - - - - - - 100% 

Pt/Al2O3 1,29% 57,5% - 16,4% - - 24,1% 2% 

Pt-In/Al2O3 4,91% 56% 0,16% 4,9% - 0,94% 36,6% 1,4% 

In/SiO2 0,6% 61,4% - 38,6% - - - - 

Pt/SiO2 0,37% 98,3% - 1,7% - - - - 

Pt-In/SiO2 0,36% 98,6% - - - - - 1,4% 

aOutros: Metanol, acetona. 

bCondições operacionais: 240 °C, 2,5 MPa, velocidade de rotação de 500 rpm, 12h de reação 
utilizando uma solução 20% (g/g) de glicerol. 
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Tabela 13: Conversão e rendimento de produtos para a reação de hidrogenólise do glicerol sobre os 

catalisadores suportados em Al2O3 e SiO2 em 1h. 

  Rendimento (%) 

Material 
Conversão 

(%) 
1,2-PDO 1,3-PDO 1-PrOH Propanal EG Acetol Outros a 

In/Al2O3 0,19% 96,7% - - - - - 3,3% 

Pt/Al2O3 3,44% 77,3% 0,85% 3,8% 0,7% 5,9% 11% 0,45% 

Pt-In/Al2O3 12,9% 67% 0,4% 6,9% 1% 0,9% 22,5% 1,3% 

In/SiO2 0,63% 62,5% - 37,5% - - - - 

Pt/SiO2 0,51% 75,3% - 7,1% - - 17,6% - 

Pt-In/SiO2 0,36% 99,2% - - - - - 0,8% 

aOutros: Metanol, acetona. 

bCondições operacionais: 240 °C, 2,5 MPa, velocidade de rotação de 500 rpm, 12h de reação 
utilizando uma solução 20% (g/g) de glicerol. 

 

Tabela 14: Conversão e rendimento de produtos para a reação de hidrogenólise do glicerol sobre os 

catalisadores suportados em Al2O3 e SiO2 em 1h30. 

  Rendimento (%) 

Material 
Conversão 

(%) 
1,2-PDO 1,3-PDO 1-PrOH Propanal EG Acetol Outros a 

In/Al2O3 0,21% 96,6% - - - - - 3,4% 

Pt/Al2O3 7,83% 71,2% 1% 15% - 3,8% 7,7% 1,3% 

Pt-In/Al2O3 20,3% 68,5% 0,2% 10,1% 1,6% 0,6% 17,5% 1,5% 

In/SiO2 0,65% 57% - 36,2% 6,8% - - - 

Pt/SiO2 0,67% 64,5% - 7,2% 6,7% - 21,6% - 

Pt-In/SiO2 0,30% 98,6% - - - - - 1,4% 

aOutros: Metanol, acetona. 

bCondições operacionais: 240 °C, 2,5 MPa, velocidade de rotação de 500 rpm, 12h de reação 
utilizando uma solução 20% (g/g) de glicerol. 
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Tabela 15: Conversão e rendimento de produtos para a reação de hidrogenólise do glicerol sobre os 

catalisadores suportados em Al2O3 e SiO2 em 2h. 

  Rendimento (%) 

Material 
Conversão 

(%) 
1,2-PDO 1,3-PDO 1-PrOH Propanal EG Acetol Outros a 

In/Al2O3 0,41% 78,9% - - 19% - - 2,1% 

Pt/Al2O3 14,54% 56% 0,7% 24,2% - 2,6% 5,8% 10,7% 

Pt-In/Al2O3 24,2% 64,7% 0,9% 13% 1,7% 0,8% 17,4% 1,5% 

In/SiO2 0,71% 50,9% - 35,8% 13,2% - - - 

Pt/SiO2 0,7% 56,2% - 7,8% 12,8% - 23,2% - 

Pt-In/SiO2 0,34% 88,2% - - 10,2% - - 1,6% 

aOutros: Metanol, acetona. 

bCondições operacionais: 240 °C, 2,5 MPa, velocidade de rotação de 500 rpm, 12h de reação 
utilizando uma solução 20% (g/g) de glicerol. 

 

Tabela 16: Conversão e rendimento de produtos para a reação de hidrogenólise do glicerol sobre os 

catalisadores suportados em Al2O3 e SiO2 em 12h. 

  Rendimento (%) 

Material 
Conversão 

(%) 
1,2-PDO 1,3-PDO 1-PrOH Propanal EG Acetol Outros a 

In/Al2O3 1,85% 18,21% 9,7% 12% 51,4% - 8,2% 0,49% 

Pt/Al2O3 38,54% 45,32% 1,01% 42,8% 1,19% 2,38% 5,14% 2,16% 

Pt-In/Al2O3 33,17% 49,3% 0,16% 27,9% 3% 0,93% 15,3% 3,41% 

In/SiO2 1,87% 22,7% - 27,7% 23% - 7,11% 19,49% 

Pt/SiO2 1,59% 29,5% - 13,38% 39,25% - 15,72%  

Pt-In/SiO2 0,70% 33,4% 3,75% - 44,5% - 14% 4,35% 

aOutros: Metanol, acetona. 

bCondições operacionais: 240 °C, 2,5 MPa, velocidade de rotação de 500 rpm, 12h de reação 
utilizando uma solução 20% (g/g) de glicerol. 
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A conversão foi calculada em base de carbono, por causa da sensibilidade do 

instrumento. Os principais produtos formados na reação foram 1,2-PDO, propanol e 

propanal. É possível observar que o catalisador monometálico de índio suportado 

em alumina não apresentou alta conversão. Em geral, os catalisadores suportados 

em sílica apresentaram baixa conversão na reação de hidrogenólise do glicerol. 

Catalisadores que continham platina suportada em alumina apresentaram 

conversões razoáveis. Em relação ao rendimento, nota-se que para catalisadores 

suportados em alumina o rendimento maior para 1,2-PDO foi quando utilizado 

Pt/Al2O3 e Pt-In/Al2O3, e propanal quando utilizado In/Al2O3. Para catalisadores 

suportados em sílica, o rendimento foi maior para 1-Propanol quando utilizado 

In/SiO2, e propanal quando utilizado Pt/SiO2 e Pt-In/SiO2. 

A adição de índio no catalisador de platina suportada em alumina diminuiu a 

conversão, mas aumentou o rendimento de 1,2-PDO. No caso dos catalisadores 

suportados em sílica foi observado o mesmo comportamento. 

O catalisador Pt/Al2O3 apresentou um rendimento maior para 1,2-PDO quando 

comparado com Pt/SiO2, que pode ser atribuído ao fato de o catalisador suportado 

em alumina ter uma maior densidade de sítios ácidos de Lewis do que o catalisador 

suportado em sílica. Do mesmo modo, o catalisador bimetálico Pt-In/Al2O3 possui 

maior densidade de sítios ácidos de Lewis e maior rendimento de 1,2-PDO do que o 

catalisador bimetálico Pt-In/SiO2. No geral, os catalisadores suportados em sílica 

não foram ativos para a reação de hidrogenólise do glicerol. 

Pela análise de microscopia eletrônica de transmissão foi observado que os 

catalisadores suportados em sílica apresentaram diâmetro de partículas bastante 

variados, possuindo um valor médio de 6,42 nm para o monometálico de platina e 

14,88 nm para o bimetálico de platina e índio. Uma possível explicação para que os 

catalisadores suportados em sílica tenham tido conversões tão pequenas é que 

partículas menores são, geralmente, melhores cataliticamente uma vez que estão 

ligadas a metais mais dispersos. Acredita-se também que a temperatura de 450 ºC 

utilizada na calcinação durante o processo de preparação dos catalisadores pode ter 

levado à sinterização dos mesmos. 
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As Figuras 30 a 35 mostram os perfis de rendimento versus conversão dos 

catalisadores utilizados neste trabalho nos pontos de amostragem durante a reação 

de hidrogenólise do glicerol. 
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Figura 30: Gráfico Rendimento vs Conversão do catalisador In/Al2O3 na reação de 

hidrogenólise do glicerol. 
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Figura 31: Gráfico Rendimento vs Conversão do catalisador Pt/Al2O3 na reação de 

hidrogenólise do glicerol. 
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Figura 32: Gráfico Rendimento vs Conversão do catalisador Pt-In/Al2O3 na reação de 

hidrogenólise do glicerol. 
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Figura 33: Gráfico Rendimento vs Conversão do catalisador In/SiO2 na reação de 

hidrogenólise do glicerol. 
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Figura 34: Gráfico Rendimento vs Conversão do catalisador Pt/SiO2 na reação de 

hidrogenólise do glicerol. 
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Figura 35: Gráfico Rendimento vs Conversão do catalisador Pt-In/SiO2 na reação de 

hidrogenólise do glicerol. 

 

A Figura 36mostra o rendimento de 1,2-PDO versus conversão para os 

catalisadores estudados. 
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Figura 36: Gráfico Rendimento para 1,2-PDO vs Conversão dos catalisadores na 

reação de hidrogenólise do glicerol. 

 

Em um dos trabalhos anteriores do nosso grupo, Soares estudou o efeito de 

catalisadores Pt-Fe suportados em alumina, além de Pt, Pd e Ni suportados em 

óxido de ferro na reação de hidrogenólise do glicerol [21][54]. No primeiro estudo, o 

efeito catalítico dos sistemas Pt-Fe na reação foi estudado em temperaturas de 200 

°C, 220 °C e 240 °C, sob pressão de 2,5 MPa durante 12h utilizando uma solução 

20% (g/g) de glicerol com velocidade de rotação constante de 500 rpm. Foram 

utilizados catalisadores com teor de platina de 2,5% e diferentes razões atômicas 

Pt:Fe, e todos os catalisadores foram ativos nas reações, com exceção do Fe/Al2O3. 

O aumento da atividade dos catalisadores foi atribuído à interação entre os átomos 

da platina e do ferro, uma vez que houve geração de novos sítios. Para o catalisador 

Pt/Al2O3 a 240 ºC foi verificado uma conversão de 48,8%, o que está de acordo com 

o valor de conversão de 38,54% no presente trabalho. No segundo estudo, 

percebeu-se que os catalisadores que continham platina possuíam maiores 

atividades do que catalisadores de paládio e níquel, fato que foi atribuído pela 

estabilidade proporcionada por nanopartículas reduzidas. Mesmo com baixos teores 

de platina, catalisadores como 1%Pt/Fe2O3 apesentaram 81% de conversão e 79% 

de seletividade para 1,2-PDO.  
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Como visto no trabalho de Soares [22], para as mesmas condições de 

temperatura, pressão, agitação, tempo de reação e concentração da solução de 

glicerol, o catalisador monometálico Pt/Al2O3 apresentou valores semelhantes de 

conversão de glicerol. Ao se comparar a adição do segundo metal no catalisador, 

percebe-se que o catalisador Pt-Fe/Al2O3 possuiu conversão maior do que o 

monometálico de platina, o que não foi observado no presente trabalho, onde o 

catalisador bimetálico PtIn/Al2O3 teve uma conversão menor do que o monometálico 

de platina, 33,22%. 

A Tabela 17 apresenta as taxas de reação iniciais, as velocidades específicas de 

reação e as frequências de reação (TOF) para os catalisadores. As frequências de 

reação foram estimadas a partir das velocidades iniciais de reação e o número de 

sítios ativos. Este último, para ser calculado, leva em consideração a quantidade 

consumida de H2 nas análises de quimissorção. 

 

Tabela 17:  Velocidade específica de reação, taxas iniciais de reação e frequência de 

reação. 

Material 

kap  

(L.gcat
-1.h-1) 

/10-3 

(-r)0 

(mol/s.gcat) 

/10-7 

TOF 

 (s-1) 

/10-2 

In/Al2O3 0,44 3,81 - 

Pt/Al2O3 11,46 78,89 19,22 

Pt-In/Al2O3 9,64 63,83 31,50 

In/SiO2 0,45 4,40 - 

Pt/SiO2 0,38 3,14 1,56 

Pt-In/SiO2 0,17 3,78 19,82 

 

Pela análise dos valores apresentados na Tabela 17 pode-se observar que 

catalisadores suportados em alumina possuem maior atividade comparados com 

catalisadores suportados em sílica. Estes resultados vão de acordo com os valores 

apresentados na Tabela 11, uma vez que para maiores conversões há constante de 

velocidade aparente e taxa de reação maiores.  O catalisador monometálico Pt/Al2O3 

apresentou resultados maiores que o bimetálico Pt-In/Al2O3, enquanto que o 
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monometálico Pt/SiO2 apresentou resultados menores que Pt-In/SiO2. Para a 

frequência de reação, essa tendência não foi vista, o que pode ser resultado da 

baixa dispersão da fase metálica nos catalisadores e consequente baixo número de 

sítios ativos. Para o catalisador Pt/Al2O3 na mesma temperatura de reação, Soares 

[22] encontrou valores de velocidade específica de reação de 14,6 x 10-3 L.gcat
-1.h-1 e 

frequência de reação de 13,7  x 10-2 s-1, coerentes com os valores encontrados neste 

trabalho. 

Foram realizados experimentos de reciclo nos catalisadores Pt/Al2O3 e Pt-

In/Al2O3, uma vez que foram os dois catalisadores com maiores conversões. A 

Tabela 18 mostra as conversões e rendimentos do reuso dos catalisadores na 

reação de hidrogenólise do glicerol.  

 

Tabela 18: Conversão e rendimento de produtos para a reação de hidrogenólise do glicerol sobre os 

catalisadores após o reuso. 

   Rendimento (%) 

Uso Material 
Conversão 

(%) 
1,2-PDO 1,3-PDO 1-PrOH Propanal EG Acetol Outrosa 

1 Pt/Al2O3 38,54% 45,32% 1,01% 42,8% 1,19% 2,38% 5,14% 2,16% 

2 Pt/Al2O3 16,7% 44,9% - 46,4% 0,6% - 4,1% 3,9% 

1 Pt-In/Al2O3 33,17% 49,3% 0,16% 27,9% 3% 0,93% 15,3% 3,41% 

2 Pt-In/Al2O3 23,5% 43,4% - 28,8% 3,1% - 15,7% 8,9% 

aOutros: Metanol, acetona. 

bCondições operacionais: 240 °C, 2,5 MPa, velocidade de rotação de 500 rpm, 12h de reação 
utilizando uma solução 20% (g/g) de glicerol. 

 

As condições dos experimentos de reciclo foram as mesmas dos experimentos 

com catalisadores frescos: temperatura de 240 °C, pressão absoluta de hidrogênio 

de 2,5 MPa (360 psi), velocidade de rotação de 500 rpm durante 12h utilizando uma 

solução 20% (g/g) de glicerol. Para o catalisador Pt/Al2O3, a redução na conversão 

foi de 56,66% enquanto para o catalisador Pt-In/Al2O3 a redução foi de 29,15%. O 

rendimento para 1,2-propanodiol do catalisador Pt/Al2O3 quase não se alterou, 
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diminuindo 0,92% do valor original. No catalisador Pt-In/Al2O3 a redução do 

rendimento foi de 11,96%.  

Segundo Ravenelle et al., a estabilidade de γ-Al2O3 é afetada pela presença de 

água líquida e quente no sistema, o que pode levar a alumina a uma transição de 

fase para boemita dentro de um período de 10h [79][80]. No entanto, de acordo com 

Soares, catalisadores Pt/Al2O3 preparados por impregnação de H2PtCl6 possuem 

uma resistência extra a esta transição, formando uma fração total de boemita 

(AlO(OH)) entre 0,6 e 1% em peso de Pt impregnada [21]. Pela análise dos 

resultados dos experimentos de reciclo é possível observar que a formação de 

boemita não é o fator mais relevante para redução da conversão nos experimentos 

de reuso dos catalisadores.  
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5. CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

5.1. Conclusão 

A reação de hidrogenólise do glicerol foi estudada sobre catalisadores de 

platina e índio monometálicos e bimetálicos suportados em Al2O3 e SiO2. O estudo 

de catalisadores na reação de hidrogenólise do glicerol é promissor, uma vez que 

consegue agregar um valor maior a um subproduto. A pesquisa realizada mostrou 

que, para os catalisadores estudados, os suportados em SiO2 não apresentaram 

atividade na conversão de glicerol. Para os catalisadores suportados em Al2O3, o 

monometálico de platina foi o mais ativo, apresentando os melhores resultados de 

conversão, 38,54%. O catalisador bimetálico Pt-In/Al2O3 também foi ativo e 

apresentou bons valores de conversão, 33,17%. Isso pode ser relacionado com o 

tamanho e dispersão das partículas no catalisador, visto pelas técnicas de 

caracterização, como DRX e MET. 

O rendimento do 1,2-PDO para o catalisador Pt-In/SiO2, 33,4%, foi o maior 

dentre os catalisadores suportados em sílica. Em contrapartida, o rendimento dos 

catalisadores suportados em alumina foi superior, chegando a 45,32% para Pt/Al2O3 

e 49,3% para Pt-In/Al2O3. O uso do índio no catalisador bimetálico suportado em 

alumina provocou um aumento no rendimento de 1,2-propanodiol em relação ao 

monometálico de platina.   

Encontrou-se sítios ácidos de Lewis para todos os materiais, porém para os 

catalisadores suportados em SiO2 também foi verificado a presença de sítios ácidos 

de Brønsted, mesmo sendo a presença dos sítios de Lewis mais pronunciada.  

 

5.2. Sugestões 

Sugere-se para trabalhos futuros mais experimentos de caracterização para 

uma melhor compreensão da estrutrura do catalisador. A preparação dos 

catalisadores suportados em SiO2 utilizando um método de impregnação diferente, a 

fim de verificar o efeito da preparação no suporte. Estudar o efeito da temperatura 

de calcinação de modo a evitar uma possível sinterização no catalisador. 
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ANEXO A 

 

Metodologia para determinação da área metálica através da quimissorção por 

pulso 

Na análise de quimissorção do catalisador Pt/Al2O3 os pulsos referentes a 

liberação do H2 só foram observados a partir da sétima injeção, assim todo o gás 

injetado até esse período foi totalmente adsorvido no catalisador, conforme indicado 

na Tabela 18. Por outro lado, para o catalisador Pt/SiO2 apenas o 1° e 2° pulsos 

corresponderam a adsorção de H2 no catalisador. A Figura 37 exemplifica um perfil 

obtido durante a análise de quimissorção por pulsos. A área estimada para cada 

pulso pode ser conferida na Tabela 18. 
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Figura 37: Pulsos obtidos durante a análise de quimissorção de H2 para o catalisador 

Pt/Al2O3 

 

Ao atingir a saturação da amostra, ocorre uma constância na área dos picos, a 

partir do 12° pulso como mostra a Figura 37, correspondente ao total de H2 contido 

na válvula injetora. A média da área desses pulsos pode ser utilizada como uma 

área de referência (Areferência) que corresponde a 2,04x10-5 mol de H2, uma vez que a 

válvula possui um loop com volume de 0,5 mL (25 °C e 1 atm). 
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Tabela 18: Relação entre os pulsos obtidos durante a análise de quimissorção de H2 e suas 

respectivas áreas calculadas. 

Pulso 

Área 

In/Al2O3 Pt/Al2O3 Pt-In/Al2O3 In/SiO2 Pt/SiO2 Pt-In/SiO2 

1º 7.90E-08 
0 0 

9.19E-08 
0 

6.82E-08 

2º 
8.88E-08 

0 0 
9.83E-08 

0 
7.78E-08 

3º 
8.86E-08 

0 0 
1.06E-07 5.12E-08 8.06E-08 

4º 
8.99E-08 

0 0 
1.11E-07 7.51E-08 8.35E-08 

5º 
8.94E-08 

0 
1.76E-08 1.13E-07 7.77E-08 8.50E-08 

6º 
8.98E-08 7.67E-09 4.22E-08 1.25E-07 8.32E-08 

- 

7º - 
5.09E-08 4.68E-08 1.36E-07 6.80E-08 

- 

8º - 
5.79E-08 4.93E-08 1.41E-07 7.57E-08 

- 

9º - 
6.70E-08 5.70E-08 

- 
7.96E-08 

- 

10º - 
7.08E-08 5.52E-08 

- 
8.00E-08 

- 

11º - 
8.28E-08 5.79E-08 

- 
7.94E-08 

- 

12º - 
9.26E-08 5.87E-08 

- 
7.95E-08 

- 

13º - 
9.29E-08 

- - - - 

14º - 
1.02E-07 

- - - - 

15º - 
9.72E-08 

- - - - 

16º - 
1.01E-07 

- - - - 

 

A área referente a quantidade de gás quimissorvido é equivalente a soma das 

diferenças entre a área do pulso e a área de referência, considerando até o último 
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pulso anterior a saturação da amostra. A equação abaixo descreve a expressão para 

cáluclo da área quimissorvida: 

 

Assim a quantidade de H2 adsorvido pode ser calculada pela seguinte equação: 

 

A dispersão pode ser calculada considerando que a ligação entre a platina e o 

hidrogênio linear e resulta em um fator de estequiometria de 1:2, e assim o número 

de mols de platina é equivalente ao número de mol quimissorvido ou dessorvido. A 

dispersão é estimada pela razão entre o número de mols de platina calculado e o 

número total de mols de patina contida na amostra. 

Estes cálculos são análogos na quimissorção de CO, mas considera-se que o 

fator de estequiometria entre o CO e as partículas do metal seja de 1:1. 
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ANEXO B 

 

Metodologia para determinação da taxa de reação e frequência de reação da 

desidrogenação do cicloexano. 

Através da execução da reação de desidrogenação do cicloexano em diferentes 

temperaturas foi possível realizar a construção do gráfico referente à expressão de 

Arrhenius, como apresentado nas Figura 38:  

 

(a)                                 (b) 

 

(c)                                  (d) 

 

(e)                                  (f) 

Figura 38: Relação entre o inverso da temperatura e o logaritmo neperiano da taxa de reação para 

desidrogenação do cicloexano para o catalisador In/Al2O3 (a), Pt/Al2O3 (b), Pt-In/Al2O3 (c), In/SiO2 (d), 

Pt/SiO2 (e) e Pt-In/SiO2 (f). 

A taxa de reação foi obtida através das linhas de tendência apresentadas na 

Figura 38, tomando uma temperatura de 270 °C (543 K).  A frequência de reação era 

então calculada pela razão da taxa de reação pelo número de sítios de platina 

encontrado pela dispersão encontrada na quimissorção. 
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ANEXO C 

 

Metodologia para determinação da conversão, rendimento e frequência de 

reação (TOF). 

Conversão e rendimento 

As quantidades iniciais de massa de catalisador e reagente utilizadas foram 

determinadas através de pesagem em uma balança analítica. Pesou-se o reator 

vazio (mreator), o glicerol (mglicerol), a água (mágua) e o catalisador reduzido e passivado 

(mcatalisador), respectivamente. 

As massas iniciais da solução aquosa de glicerol e a massa total do sistema 

foram calculadas por: 

 

 

Os valores de volume do reator e da solução inicial de glicerol eram conhecidos, 

bem como a temperatura e pressão inicial de hidrogênio. Desse modo, as 

quantidades, em mols, de glicerol e H2 inicial, atribuindo comportamento de gás 

ideal, foram determinadas por: 

 

 

 

onde nglicerol é a quantidade em mols de glicerol, mglicerol é a massa de glicerol pesada 

inicialmente na balança, MMglicerol é a massa atômica do glicerol, nH2 é a quantidade 

em mols de H2 inicial, PH2 é a pressão inicial de H2, VH2 é o volume inicial de H2, R é 

a constante universal dos gases, T é a temperatura inicial (considerada a ambiente), 

Vreator é o volume do reator e Vsolução de glicerol é o volume da solução de glicerol. 
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As alíquotas retiradas da reação foram analisadas via cromatografia a gás 

acoplada a um espectrômetro de massa. Foi considerado que as porcentagens das 

áreas em cada cromatograma eram proporcionais às porcentagens mássicas [22]. 

Dessa forma, foram calculadas as frações molares em base seca dos produtos e do 

glicerol não reagido pela equação: 

 

onde yi é a fração molar do componente i, %Áreai é a percentagem de área do 

componente i, MMi é a massa atômica do componente i e i pode ser qualquer um 

dos produtos de reação ou glicerol não convertido. 

Para calcular a conversão do glicerol e o rendimento dos produtos de reação 

foram utilizadas as seguintes equações: 

 

 

onde X é a conversão em porcentagem, yi é a fração molar do componente i, ji é o 

número de carbonos do componente i, yglicerol é a fração molar de glicerol não 

reagido, 𝜂i é o rendimento do componente i em porcentagem e i pode ser qualquer 

um dos produtos de reação. 

 

Frequência de reação (TOF) 

Considerando a hidrogenólise do glicerol como uma reação de primeira ordem, a 

volume constante em reator batelada, a constante de velocidade (k) foi calculada 

por: 

 

onde X é a conversão e t é o tempo de reação. 
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A constante de velocidade de cada reação foi determinada para conversão no 

tempo de 12 horas, correspondendo ao final de reação, e usada para calcular a taxa 

inicial pela expressão: 

 

onde (−r)0 é taxa inicial em mol por segundo por grama de catalisador, k é a 

constante de reação, por segundo, M0 é a concentração inicial de glicerol, em mol 

por litro, V é o volume de solução reacional, em litros, e W é a massa de catalisador, 

em gramas. 

A quimissorção de H2 foi usada para se estimar o número de sítios metálicos. 

Este número é dado pela expressão: 

 

onde #sítios é o número de sítios, em mol de metal por grama de catalisador, %Metal 

é percentagem de fase metálica presente no catalisador, MMMetal é a massa atômica 

do metal e D é a dispersão metálica na forma de fração, calculada na análise de 

quimissorção de H2. 

Assim, a taxa inicial foi calculada por: 

 

onde TOF é a frequência de reação, por segundo, (−r)0 é taxa inicial, em mol por 

segundo por grama de catalisador, e #sítios é o número de sítios, em mol de metal por 

grama de catalisador. 
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ANEXO D 

 

Perfis de Dessorção à Temperatura Programada (TPD) de H2 e CO 

 

Após a saturação da superfície dos catalisadores com os pulsos de H2, foi 

realizada a análise de TPD até a temperatura de 450 °C. Os perfis de TPD de H2 é 

mostrado na Figura 39, enquanto os perfis de TPD de CO é mostrado na Figura 40. 

A quantidade de H2 e CO é visto nas Tabelas 7 e 8, respectivamente. Nem todos os 

catalisadores apresentaram dessorção de gás detectável e por isso não foi possível 

calcular a quantidade de gás dessorvido em todos catalisadores.  
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Figura 39: Perfil de Dessorção a Temperatura Programada (TPD) de H2 para os 

catalisadores Pt/Al2O3 e Pt/SiO2. 
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Figura 40:  Perfil de Dessorção a Temperatura Programada (TPD) de CO para os 

catalisadores Pt/Al2O3 e Pt-In/Al2O3. 
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ANEXO E 

 

Fotos da unidade reacional e do equipamento GCMS-QP2010S 

 

Figura 41: Unidade reacional 
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Figura 42: Cromatógrafo a gás acoplado a um espectrômetro de massas (GCMS) 


