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Introdução 

Recentemente, nós desenvolvemos um processo de 

reforma fotoinduzida assistida por luz visível
1
. Este 

processo envolve o tratamento fotocatalítico de 

soluções aquosas de glicerol através da oxidação 

desse substrato a CO2 e H2O acompanhada pela 

redução da água, produzindo H2. Daqueles 

fotocatalisadores avaliados, CdS em fase hexagonal 

foi o que demonstrou maior atividade. Sendo assim, 

o objetivo deste trabalho foi avaliar os parâmetros 

da reação de reforma fotoinduzida de glicerol sobre 

CdS através de um planejamento experimental 

fracionário. Além disso, avaliar a influência de um 

eletrólito no meio reacional, visto que cerca de 93% 

da água do planeta encontra-se nos oceanos. 

Resultados e Discussão 

Foi feito um planejamento experimental fracionário 
2

(5-1)
 para avaliar cinco fatores em dois níveis com 

19 ensaios, sendo três pontos centrais. A matriz dos 
experimentos contendo os fatores, os níveis e as 
áreas de pico do H2 produzido é mostrada na Tab. 1. 
 
Tabela 1. Matriz do planejamento fracionário 2

(5-1)
. 

 
 
As misturas foram confinadas em reator adaptado 
para a retirada de alíquotas de gases, purgado com 
argônio ultrapuro por 30 min antes da irradiação. As 
reações fotocatalíticas foram conduzidas em 
atmosfera de argônio, à temperatura ambiente, sob 

irradiação de luz visível (700 nm >  > 418 nm) com 
lâmpada de arco Xe. Alíquotas do headspace do 

reator foram coletadas em intervalos de 1 h e 
injetadas no GC-TCD (shimadzu) para obtenção da 
quantidade de H2 gerada no reator. A área do pico 
de H2 produzido em cada ensaio foi comparada com 
a área de um padrão de H2 a 5% (Ā = 2464010). A 
partir dos resultados dos ensaios foi construído o 
gráfico de pareto, mostrado na Figura 1. 
 

 
Figura 1. Gráfico de pareto dos efeitos principais padronizados. 

 
Como pode ser observado no pareto, todos os 
fatores tiveram efeito sobre a produção de H2, 
considerando 95% de confiança (p<0,05). O pH e o 
tempo de irradiação, cujos efeitos são negativos, 
apresentam maior influência sobre a produção de H2 
no nível inferior: pH 4,0 e 3,0 h de irradiação. Por 
outro lado, os fatores CdS, glicerol e NaCl, cujos 
efeitos são positivos, apresentam maior influência 
sobre a produção de H2 no nível superior: 120 mg de 
CdS, solução aquosa a 70% de glicerol e 1,0 mol L

-1
 

de NaCl. O pH é o fator de maior efeito seguido da 
concentração de glicerol e eletrólito. As condições 
adequadas desses fatores levam às maiores 
quantidades de H2 produzidas, como verificado nos 
ensaios 6 e 7, Tabela 1. 

Conclusões 

Sendo assim, a reforma fotoinduzida poderá ser 
uma importante alternativa de consumo do glicerol, 
bem como a utilização da água do mar e luz solar 
(~43% de luz visível) no processo de geração de H2. 
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