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Introdução 

A reação de deslocamento gás-água (water gas shift 
reaction, WGS), CO + H2O      CO2 + H2, é uma 
etapa importante para produção de H2 puro e 
compreender o funcionamento de catalisadores, 
como os de cobre e céria é essencial. Diversos 
fatores afetam o sinergismo entre a fase metálica e 
o suporte, assim visa-se o controle da morfologia e 
das propriedades estruturais de ambos. Neste 
contexto, a síntese de céria nanoestruturada de 
morfologia definida do tipo bastão, a busca por 
melhor dispersão e ancoramento da fase metálica e 
as influências na atividade catalítica são os objetivos 
deste trabalho. 

Resultados e Discussão 

Os nanobastões de céria foram obtidos por síntese 
hidrotérmica

1
 e funcionalizados com APTMS (3-

aminopropil trimetoxisilano)
2
. Diversas técnicas 

foram empregadas na caracterização, sendo os 
bastões de CeO2 cristalinos, com tamanhos de 
cerca de 15 nm x 100 nm, e área superficial BET de 
95 m

2
/g (Figura 1a). A incorporação do APTMS à 

superfície da céria não ocasionou mudança de 
morfologia e foi confirmada por espectroscopia de 
IV, RMN 

29
Si e XPS. Dados de ATG, FRX, CHN e 

cálculos aproximados indicam que toda a superfície 
dos bastões foi recoberta, levando a um decréscimo 
da área superficial (53 m

2
/g). As análises de RMN 

29
Si indicam que a oligomerização do APTMS na 

superfície não é predominante, resultado essencial 
para melhor dispersão do metal no suporte.  
O impacto da funcionalização na atividade de 
catalisadores de Cu na reação de WGS foi avaliado, 
impregnando 5% em massa de Cu

2+ 
a seco

 
em 

amostra funcionalizada e não funcionalizada. As 
amostras foram calcinadas em ar sintético a 400°C 
e reduzidas in situ em H2 a 300°C. Empregou-se 
esta metodologia para comparação com trabalhos 
em desenvolvimento no grupo, obtidos por outros 
métodos de síntese

3
. Observa-se que a atividade, 

monitorada pela conversão de CO, é bem superior 
(mais de 2x) para o catalisador não funcionalizado 
(Figura 1b). Esta atividade menos pronunciada do 
catalisador funcionalizado sugere que a interação 
metal-suporte pode ser o fator determinante nessas 
amostras. Seria esperado que a presença dos 
grupos amino contribuísse para uma melhor 
dispersão e ancoramento da fase metálica e 
consequentemente a uma maior atividade catalítica. 

Entretanto, é importante notar que na amostra 
funcionalizada é formada uma monocamada de 
sílica na superfície da céria na etapa de calcinação, 
o que pode diminuir a interação Cu-CeO2. Outro 
fator relevante é que a funcionalização leva a uma 
redução da área superficial, o que pode contribuir 
para uma maior sinterização da fase metálica no 
processo de calcinação/redução. No entanto, ao 
comparar a atividade destes catalisadores com um 
obtido com céria bulk, com área superficial similar a 
céria funcionalizada (60 m

2
/g), nota-se um 

comportamento intermediário. Tal observação 
fortalece o indício de que a maior atividade exibida 
pela amostra não funcionalizada está relacionada 
com a interface metal-suporte e que seu 
entendimento é de extrema importância para o 
desenvolvimento de catalisadores mais ativos. 
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Figura 1. a) Nanobastões de céria obtidos por 
síntese hidrotérmica, b) gráfico da conversão de CO. 

Conclusões 

O controle das propriedades do suporte e da 

interface com o metal é fundamental na obtenção de 

catalisadores para a reação de WGS. Neste 

trabalho, a funcionalização de bastões de céria com 

APTMS e a observação de seu efeito na atividade 

de catalisadores de Cu foram realizados com 

sucesso. Estudos adicionais estão em andamento 

para controlar o grau de funcionalização e 

correlacioná-lo com a dispersão metálica e o 

impacto na interação Cu-CeO2. 
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