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RESUMO 

Diariamente, uma grande quantidade de ureia é lançada em efluentes, pois a ureia 

está presente na urina humana e é produzida como fertilizante em indústrias. Dessa forma, 

é necessário o uso de tecnologias de baixo custo aplicáveis ao tratamento desses efluentes 

domésticos e industriais para remover os contaminantes, principalmente a ureia. A 

oxidação eletroquímica seria um método muito promissor devido ao seu baixo custo. A 

ureia é um composto rico em hidrogênio, de modo que se pode gerar o gás hidrogênio 

(H2) a partir de sua eletro-oxidação. Por sua vez, o H2 pode ser utilizado para produção 

de energia elétrica de alta eficiência e baixa emissão de poluentes em células a 

combustível. No presente trabalho, foram sintetizadas nanopartículas de níquel (Ni) 

suportadas em carbono e CeO2 com diferentes morfologias visando estudar a influência 

do óxido de cério na atividade catalítica desse metal frente a reação de eletro-oxidação da 

ureia. A caracterização foi realizada por Difração de raios X (DRX) e Microscopia 

eletrônica de transmissão (MET) que comprovaram a presença de CeO2, carbono e Ni. 

Nos experimentos de Voltametria cíclica (VC), a densidade de corrente frente a eletro-

oxidação de ureia com o catalisador Ni/C-CeO2 nanofio apresentou um valor 20% maior 

em relação ao Ni/C-CeO2 comercial (sem controle de morfologia) e 54% maior em 

relação ao catalisador Ni/C. Já nos experimentos de Cronoamperometria (CA), a 

tendência manteve-se a mesma, de modo que o catalisador de níquel contendo CeO2 

nanofio possibilitou a obtenção de um valor de densidade de corrente, ao final do 

processo, 28% maior em relação ao catalisador contendo CeO2 comercial e 120% maior 

em relação ao catalisador de níquel suportado apenas em carbono, mostrando assim que 

a presença de CeO2 aumentou a atividade catalítica na reação de interesse. 

 

Palavras-chave: nanopartículas de Ni, nanofios de CeO2, eletro-oxidação de ureia.  
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ABSTRACT 

A large amount of urea is discharged into effluents daily, since urea is present in 

human urine and is produced as a fertilizer in industries. Thus, it is necessary to use low-

cost technologies applicable to the treatment of these domestic and industrial effluents to 

remove contaminants, especially urea. Electrochemical oxidation would be a promising 

method due to its low cost. Urea is a hydrogen-rich compound, so hydrogen gas can be 

generated from its electro-oxidation. Moreover, H2 can be used to produce high-

efficiency electrical energy and low-pollutant in fuel cells. In this work, Ni nanoparticles 

supported on carbon and CeO2 with different morphologies were synthesized in order to 

study the influence of cerium oxide in the catalytic activity of this metal towards urea 

electro-oxidation reaction. The materials were characterized by X-ray diffraction (XRD) 

and transmission electron microscopy (TEM) that proved the presence of CeO2, carbon 

and Ni. In the cyclic voltammetry (CV) experiments the current density from urea electro-

oxidation on Ni/C-CeO2 nanowire was 20% higher than on Ni/C-CeO2 commercial 

(without morphology control) and 54% higher than on Ni/C. In the chronoamperometry 

(CA) experiments, the trend remained the same, so using the nickel catalyst containing 

CeO2 nanowire obtained a current density value at the end of the process 28% higher on 

the one containing CeO2 commercial and 120% higher compared to the catalyst supported 

only in carbon, thus showing that the presence of CeO2 increased the catalytic activity in 

the reaction of interest. 

 

Keywords: Ni nanoparticles, CeO2 nanowires, urea electro-oxidation 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contaminação dos recursos hídricos 

Cerca de 98% do volume de água na Terra corresponde à água salgada, que está 

presente nos oceanos e mares, e somente 2% corresponde à água doce. Destes 2%, 87% 

são encontrados na forma de geleiras e o restante divide-se em águas subterrâneas, de 

superfície, no solo, na atmosfera e nos seres vivos. Logo, observa-se que a água doce é 

um recurso escasso e a demanda de consumo vem aumentando de acordo com o 

crescimento populacional (RAHIMPOUR; BARMAKI; MOTTAGHI, 2010). 

São produzidas, diariamente, grandes quantidades de águas residuais domésticas 

e industriais que contém compostos orgânicos (SAYED et al., 2019). Dentre os 

contaminantes presentes, pode-se citar a ureia. A ureia é um composto orgânico de 

fórmula H2NCONH2 produzido em larga escala na indústria como fertilizante agrícola e 

aditivo de ração animal (YAN; WANG; BOTTE, 2012). É o fertilizante nitrogenado mais 

utilizado na agricultura mundialmente e sua produção anual ultrapassa 140 milhões de 

toneladas (SHEN et al., 2014). A ureia pode ser obtida a partir da reação da amônia com 

o dióxido de carbono, conforme demonstrado abaixo: 

 

                                   2NH3 + CO2 → H2NCONH2 + H2O                       (1) 

 

  De acordo com a Equação (1), a cada mol de ureia sintetizado é gerado um mol 

de H2O, de forma que a cada 1 tonelada de ureia produzida, 300 kg de água são gerados. 

      Além das indústrias produtoras de ureia que geram grandes quantidades de águas 

residuais com diferentes concentrações desse composto, a ureia também é encontrada em 

efluentes domésticos, pois está presente na urina dos seres humanos e dos animais (YAN; 

WANG; BOTTE, 2011). A urina humana contém cerca de 2 a 2,5 % de ureia em peso 

(VEDHARATHINAM; BOTTE, 2012) e, levando em conta que um ser humano adulto 

produz, em média, cerca de 33 g de ureia por dia (YAN; WANG; BOTTE, 2012), conclui-

se que os efluentes municipais apresentam alta concentração de ureia.  

A partir dos dados obtidos no site do IBGE que são mostrados na Tabela 1 abaixo, foi 

possível realizar uma estimativa da quantidade de ureia produzida diariamente pela 

população nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e no Brasil que está 

representada no Gráfico 1 abaixo.  
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          Tabela 1: Quantidade populacional em 2019 no RJ, SP, MG e Brasil 

                                                                 

   

Gráfico 1: Estimativa da quantidade de ureia produzida por dia no RJ, SP, MG e Brasil em 2019 

 

O descarte inadequado dessas águas residuais contendo ureia pode causar sérios 

problemas ambientais, visto que a ureia pode decompor-se naturalmente em amônia e, 

posteriormente, ser emitida para atmosfera. A amônia na atmosfera é instável e pode ser 

oxidada a outros poluentes nitrogenados como nitratos, nitritos e óxidos nítricos, e 

consequentemente, pode haver formação de chuva ácida (FELIX; CARDOSO, 2004).  As 

reações a seguir demonstram uma possível rota de formação de óxidos nítricos (FELIX; 

CARDOSO, 2004): 
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A amônia também é danosa em solos e na água potável. A água, ao reagir com amônia, 

forma íons amônio e hidróxido segundo a reação abaixo:  

                

Apesar da amônia ser tóxica para os organismos aquáticos, o íon amônio não é. O 

equilíbrio existente entre a amônia tóxica e o íon amônio não tóxico é influenciado pelas 

mudanças ambientais, como a temperatura e o pH da água. Por exemplo, se o pH da água 

for seis, a proporção entre amônia e íons amônio é de 1:3000, mas se o pH aumenta para 

oito, essa proporção cai para 1:30. Em relação a temperatura, se a água estiver morna, 

haverá mais amônia do que na água gelada. (MDA, 2020). 

 Os vapores de amônia também podem reagir com a umidade do ar, formando íons 

amônio, que, posteriormente, retornam ao solo por meio da chuva. O íon amônio então é 

rapidamente convertido pelas bactérias em nitrato, composto tóxico, de forma que podem 

ser absorvidos pelas raízes ou lixiviados (MDA, 2020).  

Todos esses compostos nitrogenados são capazes de gerar danos à saúde humana, 

como, por exemplo: metemoglobinemia, síndrome clínica causada pelo aumento da 

concentração de metemoglobina no sangue. Pode ocorrer de duas formas: naturalmente, 

por mudanças na síntese ou no metabolismo da hemoglobina ou em situações de 

desequilíbrio redox, que são favorecidas pela exposição a agentes químicos diversos. A 

principal característica dessa doença é redução da oferta de oxigênio, de forma que as 

pessoas portadoras apresentam coloração azulada. (DO NASCIMENTO et al., 2019). 

Outro problema à saúde humana causado por compostos nitrogenados é a formação de 

nitrosaminas (R2N-N=O) e nitrosamidas (R2N-C=O) carcinogênicas (ALABURDA; 

NISHIHARA, 1998).  

O desenvolvimento da metemoglobinemia depende da conversão bacteriana do 

nitrato para nitrito, a qual pode ocorrer na saliva e no trato gastrointestinal. As crianças, 

principalmente menores que 3 meses, são mais propensas à essa doença por conta da 

maior alcalinidade do seu sistema gastrointestinal (OLIVEIRA et al., 1987). Pessoas 

adultas com gastroenterite, anemia, que removeram partes do estômago e mulheres 

grávidas também são mais propensas à essa doença pelo mesmo motivo (BOUCHARD; 

WILLIANS; SURAMPALLI, 1992). O nitrito tem um efeito mais forte que o nitrato, 

dessa forma, se ingerido diretamente, pode gerar metemoglobinemia em qualquer faixa 

etária (ALABURDA; NISHIHARA, 1998).   
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As nitrosaminas e nitrosamidas surgem a partir da reação do nitrito com as aminas 

secundárias/terciárias e amidas que estão presentes nos alimentos. A faixa de pH do 

estômago humano após a ingestão de alimentos (2,5-3,5) é a ideal para que ocorra a 

nitrosaminação. Tais compostos estão relacionados com o surgimento de tumores em 

animais de laboratório (ALABURDA; NISHIHARA, 1998).  

Diante dessa preocupação mundial contra a poluição ambiental por compostos 

nitrogenados, faz-se necessário desenvolver uma tecnologia visando a degradação efetiva 

da ureia com mínima emissão de poluentes. (YAN; WANG; BOTTE, 2012). 

 

1.2  Métodos de degradação da ureia  

 

1.2.1  Hidrólise térmica 

Durante o processo de hidrólise, uma solução aquosa com ureia entra em contato 

com vapor em alta pressão. Esse processo ocorre a altas temperaturas. Depois da 

hidrólise, consegue-se obter os produtos de decomposição, isto é, amônia e dióxido de 

carbono, separados. Esse procedimento pode ser feito em diferentes temperaturas, 

pressões mais baixas e diferentes tempos de residência. Um exemplo de promover a 

hidrólise da ureia seria aquecer as águas residuais a 200-220 ºC sob uma pressão de 2-3 

MPa durante 30 minutos (SIMKA et al., 2009). 

Como desvantagens desse método, tem-se o custo elevado e a restrição da 

aplicação à área industrial devido a necessidade de alta temperatura e alta pressão 

(SIMKA et al., 2009).  

 

1.2.2 Decomposição enzimática  

 A enzima urease catalisa a reação de decomposição hidrolítica da ureia e pode ser 

usada na sua forma livre ou imobilizada (KRAJEWSKA, 2009).  

 A ureia é hidrolisada em amônia e ácido carbâmico. Entretanto, esse último é 

decomposto de forma espontânea em amônia e ácido carbônico (URBANCZYK; SOWA; 

SIMKA, 2016). A reação 6 representa esse processo:  

       

A temperatura e o pH são propriedades que representam um grande obstáculo para 

aplicações desse método, pois a estabilidade da enzima urease está diretamente 
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relacionada a elas. Isto é, essa enzima só resiste a uma dada faixa de pH e de temperatura, 

de modo a limitar a decomposição da ureia em larga escala e a longo prazo (DHAWAN; 

SUMANA; MALHOTRA, 2009).  

A imobilização e desativação da enzima pela ação de inibidores, tais como ácidos 

hidroxâmicos, compostos de fosforoamida, ácido bórico e borônico e íons de metais 

pesados (URBANCZYK; SOWA; SIMKA, 2016) também são fatores que tornam 

desfavorável o uso desse método (YAN; WANG; BOTTE, 2012).  

 

1.2.3 Métodos biológicos  

O gás nitrogênio (N2) é o principal componente da atmosfera, de forma que 

corresponde a 78% em massa do ar atmosférico. Esse gás pode ser convertido em amônia 

e nitratos, que por sua vez são utilizados por organismos vivos. Tais compostos também 

podem ser encontrados em minérios e minerais. Exceto pelo N2, todos os compostos 

nitrogenados possuem características oxidantes e redutoras, podendo apresentar números 

de oxidação de -3 a +5. A Figura 1 abaixo mostra os diagramas de Latimer para o 

nitrogênio em meio ácido e básico à temperatura ambiente.  

 

Figura 1: Diagramas de Latimer para o nitrogênio 

 

A remoção da ureia através dos métodos biológicos se dá através da passagem da 

água rica em ureia por uma série de biofiltros, onde ocorre a decomposição do nitrogênio 

orgânico em nitrogênio molecular. Na primeira etapa, conhecida como processo de 

amonificação, o nitrogênio orgânico é convertido em íons amônio pela ação das bactérias 

heterotróficas. Posteriormente, as águas residuais são encaminhadas para uma câmara de 
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aeração onde continua-se o processo de nitrificação. Nessa etapa ocorre a conversão dos 

íons amônio em íons nitrito pela ação da bactéria Nitrosomonas, em seguida, a conversão 

dos íons nitrito em íons nitrato pela ação da bactéria Nitrobacteria.  Na última etapa 

ocorre o processo de desnitrificação (SIMKA et al., 2009). Em ambientes ausentes de 

oxigênio, as bactérias desnitrificadoras são responsáveis pela conversão dos íons nitrato 

em nitrogênio molecular (WONG-CHON; LOEHR, 1975). O Esquema 1 a seguir 

representa o processo biológico.      

Esquema 1: Processo Biológico 

  

É necessária uma extensa pesquisa para determinar as condições ideais de 

degradação da ureia de forma biológica, visto que os microrganismos se comportam de 

forma complexa à estímulos externos (URBANCZYK; SOWA; SIMKA, 2016).  

 

1.2.4 Decomposição a partir de oxidantes fortes 

 Outra forma possível de decompor a ureia é a partir da oxidação das águas 

residuais ricas nesse composto com oxidantes químicos fortes como ozônio ou clorato de 

sódio. Segundo Konyk et al. (1989), o uso do ozônio como oxidante é um método 

eficiente, entretanto, o custo de sua produção é alto e tem-se como produto de 

decomposição íons nitrato.  Fuchs (1959) reportou em seu trabalho que, ao utilizar clorato 

de sódio como oxidante, os produtos de decomposição são gases não-tóxicos: nitrogênio, 

dióxido de carbono e cloreto de sódio. 

As principais desvantagens desse método é basicamente o alto custo de produção do 

ozônio e a geração de gases tóxicos como o nitrato.  

 

1.2.5 Utilização de adsorventes 

O método de adsorção da ureia baseia-se no fluxo de uma solução rica em ureia 

através de um leito de sorvente. Alguns exemplos de adsorventes disponíveis para esse 

propósito são zeólitos, carbono ativado, resina de troca iônica e sílica, sendo os géis de 

sílica e os polímeros porosos os mais utilizados na atualidade. No trabalho de Nasuto et 



23 

al. (1986), foi investigado se materiais modificados com grupos epóxi em sua superfície 

seriam bons adsorventes para remoção da ureia. Foi constatado que os grupos epóxi 

reagiram com o grupo amônia da ureia e que a rede de polímeros porosos apresentou uma 

capacidade de adsorção superior à da sílica. Esse método é representado no Esquema 2 a 

seguir: 

Esquema 2: Processo de decomposição por adição de adsorventes 

 

1.2.6 Decomposição catalítica 

 Outra alternativa para decomposição da ureia é o uso de catalisadores como 

platina (Pt), alumina (Al2O3) e óxido de titânio (TiO2). Ananiev et al. (2003) utilizaram 

platina suportada em óxido de estanho como catalisador numa solução aquosa com ácido 

nítrico e ácido fórmico. Foi descoberto que a decomposição da ureia se dava através da 

formação do ácido fulmínico que reagia com o ácido nítrico para só então formar 

nitrogênio, íons amônio e dióxido de carbono. Observou-se que a ureia não reagiu na 

superfície do catalisador, na verdade, a reação foi iniciada pelos íons nitrito gerados nos 

sítios ativos de platina. Shen et al. (2014) utilizaram como catalisador a alumina em 

diferentes formas polimórficas, observando que a forma η apresenta maior atividade 

catalítica devido sua maior alcalinidade. Lündstrom et al. (2011) promoveram tanto a 

decomposição térmica da ureia, quanto a hidrólise do HNCO com o uso de TiO2, Fe-Beta 

e γ-alumina como catalisadores, de forma que, o melhor catalisador para essa reação foi 

o TiO2. 

 O Esquema 3 a seguir, representa a decomposição da ureia a partir da adição de 

catalisadores: 

Esquema 3: Processo de decomposição catalítica 
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1.2.7 Oxidação eletroquímica 

Os métodos eletroquímicos são favoráveis ao meio ambiente, pois eliminam ou, 

pelo menos diminuem, a formação de águas residuais adicionais. Além disso, apresentam 

alta seletividade (SIMKA et al., 2009). 

A oxidação eletroquímica da ureia a partir de águas residuais ricas nesse composto 

tem chamado muita atenção devido a diversos fatores, tais como: se tratar de uma técnica 

bem controlada, ter um longo período de operação e pela possibilidade de ampliação para 

processos de manipulação em larga escala (YAN; WANG; BOTTE, 2012). 

Além disso, a oxidação eletroquímica da ureia também é capaz de gerar 

hidrogênio, que é considerado um combustível alternativo, ao mesmo tempo que “limpa” 

a água residual.  No ânodo acontece a oxidação eletroquímica da ureia em nitrogênio e 

dióxido de carbono, enquanto que no cátodo ocorre a redução da água à hidrogênio 

(VEDHARATHINAM; BOTTE, 2013). Tais reações podem ser observadas a seguir 

(BOGGS; KING; BOTTE, 2009):  

                Ânodo: CO(NH2)2 (aq) + 6OH- 
(aq) → N2(g) + 5H2O(l) + CO2 (g) + 6e-             (7) 

                 Cátodo: 6H2O(l) + 6e- → 3H2 (g) + 6OH- 
(aq)                                                  (8) 

                Geral: CO(NH2)2 (aq) + H2O(l) → N2(g) + CO2 (g) + 3H2 (g)                              (9) 

 Outra vantagem notável desse método de degradação é que os produtos gasosos 

não são danosos ao meio ambiente, com exceção do gás carbônico.  

1.3 Formas de produção de H2 

A fim de proteger o meio ambiente, diminuir a dependência de combustíveis 

fosseis não renováveis e satisfazer o crescimento do consumo energético, vem sendo 

desenvolvidas novas fontes alternativas e sustentáveis de energia. O hidrogênio é capaz 

de transportar a energia de forma mais limpa e mais leve, podendo ser considerado o 

combustível do futuro, uma vez que tem grande potencial para solucionar os atuais 

problemas ambientais e energéticos. Entretanto, a produção de hidrogênio a partir de 

fontes de energia renováveis, seu armazenamento e seu transporte, ainda encontram 

desafios (WANG et al., 2012).  

A Reação 10 representa eletrólise da água que é um método convencional para 

obtenção de hidrogênio, entretanto, possui um custo elevado de produção.  

                                   H2O → H2 + 1/2O2                            E° = -1,23 V (10) 
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A reforma a vapor do metano é uma técnica importante para produção em larga 

escala de hidrogênio. A reação é operada em escala industrial a uma temperatura de 

800°C, aproximadamente, e utiliza, geralmente, o níquel e a alumina como catalisadores 

(MATSUMURA; NAKAMORI, 2004).  

A reforma a vapor se trata de uma reação entre vapor d’água e hidrocarbonetos, 

principalmente o metano, com formação de H2, CO e CO2. Outra reação que ocorre é de 

deslocamento gás-água conhecida como “water-gas shift”. Tais reações são representadas 

a seguir (MALUF; ASSAF; ASSAF, 2003): 

 

A grande desvantagem desse processo é a formação de coque na superfície do 

catalisador de níquel que provoca a desativação do mesmo. Também pode ocorrer 

deposição de carbono, sendo importante evita-la, pois pode obstruir os poros e destruir o 

catalisador (MALUF; ASSAF; ASSAF, 2003).  

Uma alternativa interessante para a obtenção de hidrogênio é a ureia, que além de 

ser um sólido estável, não tóxico e não inflamável a temperatura ambiente e pressão 

atmosférica, possui baixo custo e alta disponibilidade. Tais características tornam a ureia 

sólida um transportador de hidrogênio melhor que metanol, etanol, amônia e metano, 

visto que esses precisam de recipientes de alta pressão ou vasos adiabáticos para 

transporte e armazenamento. Em comparação com a eletrólise da água para produção de 

hidrogênio, a eletrólise da ureia é cerca de 36% mais barata. Esse custo energético pode 

ser ainda mais reduzido obtendo ureia a partir de águas residuais ricas nesse composto 

(WANG et al., 2012). 

 

1.4 Energia elétrica   

 

1.4.1 Consumo de energia elétrica 

A busca por eletricidade está em constante crescimento devido ao grande uso de 

dispositivos digitais, ar condicionado e também com a eletrificação do transporte. Dessa 

forma, é importante ter conhecimento sobre as diversas fontes de energia e suas vantagens 

e desvantagens. 
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Como fontes capazes de gerar energia, pode-se citar: o carvão, gás natural, a 

energia nuclear, energia solar, entre outros. A partir do gráfico abaixo, adaptado do site 

do IEA - International Energy Agency (https://www.iea.org/data-and-

statistics/charts/global-primary-energy-electricity-generation-final-consumption-and-

co2-emissions-by-fuel-2018), pode-se observar que a maior fonte de energia mundial 

atualmente é o carvão, seguido do gás natural e da energia hidráulica. 

Gráfico 2: Geração global de energia em 2018 

 

É de conhecimento geral que o Estados Unidos da América é um dos principais 

países desenvolvidos atualmente. De acordo com o site do IEA 

(https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/power-generation-mix-of-the-united-

states-2018), a principal fonte de energia explorada nesse país em 2018 foi o gás natural 

e o carvão como pode ser observado no gráfico adaptado abaixo. 

Gráfico 3: Fontes de energia nos EUA em 2018 
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Diferentemente dos Estados Unidos, os países da África, em sua maioria, são 

países em desenvolvimento e que enfrentam diversas dificuldades econômicas. A partir 

do site do IEA (https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/electricity-generation-in-

africa-by-scenario-2018-2040), adaptou-se um outro gráfico com as diferentes fontes de 

energia desse continente.  

Gráfico 4: Fontes de energia na África em 2018 

 

Comparando esses dois gráficos citados anteriormente, pode-se notar que, em 

ambos, a predominância de fontes de energia é o carvão e o gás natural. A diferença mais 

nítida seria a energia nuclear, presente no gráfico dos EUA, que é uma energia de alto 

custo, revelando a disparidade socioeconômica entre esse país e continente da África.  

 Em relação ao Brasil exclusivamente, o gráfico a seguir, adaptado do site do 

Ministério de Minas e Energia (http://www.mme.gov.br/), retrata as principais fontes de 

energia usadas no país em dezembro de 2019, dando destaque a energias obtidas a partir 

de termoelétricas e eólica.               

Gráfico 5: Fontes de energia no Brasil em 2019 
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Segundo o Ministério de Minas e Energia, em novembro de 2019, o consumo 

energético atingiu o valor de 50.261 GWh. As classes residencial, comercial e rural 

tiveram seu consumo aumentado em 5,3%, 7,2% e 12,8%, respectivamente, em relação 

ao mesmo mês do ano anterior, enquanto que a classe industrial apresentou uma redução 

de 1,7% em relação ao mesmo período. Em relação ao consumo residencial, as principais 

regiões que tiveram seu consumo elevado foram: Sudeste, Centro Oeste e Sul, por conta 

das altas temperaturas. O consumo no setor comercial cresceu em todas as regiões devido 

a melhora na economia do país e pelas altas temperaturas em algumas regiões. Todavia, 

o setor industrial sofreu uma queda devido ao desempenho do segmento químico.  

Cada fonte de energia possui algumas desvantagens, como por exemplo: a 

produção de dióxido de carbono, e talvez óxidos nitrogenados, óxidos de enxofre e cinzas, 

se forem utilizados combustíveis fosseis; se for utilizado a energia nuclear, há geração de 

produtos de fissão radioativa; ao utilizar energia hidráulica, é necessário represas e 

grandes lagos; tanto a energia solar quanto a energia eólica precisam de espaços grandes, 

de forma que são limitadas geograficamente; entre outros  (DRESSELHAUS; THOMAS, 

2001).  

Todavia, a grande preocupação do crescimento do consumo energético é em 

relação a emissão de CO2. No Gráfico 6 abaixo é possível observar os 20 países que mais 

emitiram CO2 no ano de 2018. 

Gráfico 6: Os 20 países com maior emissão de CO2 em 2018 

 

Disponível em: http://www.globalcarbonatlas.org/en/CO2-emissions 

Realizando-se uma adaptação do gráfico acima, a tabela a seguir identifica quanto 

em massa de CO2, cada país emitiu no ano de 2018.  

about:blank
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Tabela 2: Quantidade emitida de CO2 em massa em 2018 

País MtCO2 País MtCO2 

1. China 10065 11. Canadá 568 

2. EUA 5416 12.  México 477 

3. Índia 2654 13. África do Sul 468 

4. Rússia 1711 14. Brasil 457 

5. Japão 1162 15. Turquia 428 

6. Alemanha 759 16. Austrália 420 

7. Irã 720 17. Reino Unido 379 

8. Coreia do Sul 659 18. Polônia 344 

9. Arábia 

Saudita 

621 19. Itália 338 

10. Indonésia 615 20. França 338 

 

O elevado consumo de eletricidade foi um dos principais motivos que 

colaboraram para que as emissões de CO2 atingissem um recorde de 33,1 gigatoneladas 

de CO2 em 2018.  

1.4.2 Células a combustível  

As células a combustível são capazes de gerar eletricidade de forma mais 

ecológica e eficiente, com mínima emissão de poluentes. Em princípio, são baterias 

contínuas que geram corrente elétrica a partir da oxidação eletroquímica de um composto, 

geralmente o hidrogênio por conta de sua alta reatividade, segundo as reações a seguir 

(WENDT; GÖTZ; LINARDI, 2000):  

Ânodo: H2 → 2H+ + 2e-                                               E° = 0,00V (13) 

Cátodo: 2H+ + 2e- + ½O2 → H2O                                 E° = 1,23V (14) 

Global: H2 + ½O2 → H2O                                              E°= 1,23V (15) 

Os gases reagentes são capazes de atravessar os eletrodos de difusão gasosa 

(condutores eletrônicos), dessa forma esses eletrodos devem ser separados através de um 

eletrólito (condutor iônico) à fim de evitar que os gases reagentes se misturem (WENDT; 

GÖTZ; LINARDI, 2000). Uma representação da célula a combustível abastecida com 

hidrogênio encontra-se na Figura 2 a seguir: 
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Figura 2: Célula a combustível de H2 

 

A classificação das células a combustível leva em conta dois fatores: o tipo de 

eletrólito utilizado e a temperatura de operação.  Em baixas temperaturas de operação, 

tem-se os seguintes tipos de células (WENDT; GÖTZ; LINARDI, 2000):  

• Alcalina (AFC): KOH como eletrólito e faixa de temperatura de 60-90°C; 

• Membrana (PEMFC): Náfion como eletrólito e faixa de temperatura de 

80-90°C; 

• Ácido Fosfórico (PAFC): H3PO4 como eletrólito e faixa de temperatura de 

160-200°C 

Já em altas temperaturas de operação, tem-se os seguintes tipos de células: 

• Carbonatos fundidos (MCFC): Carbonatos fundidos como eletrólitos e 

faixa de temperatura de 650-700°C; 

• Cerâmicas (SOFC): ZrO2 como eletrólito e faixa de temperatura de 800-

900°C. 

Wendt, Götz & Linardi (2000) também apontaram as vantagens e desvantagens 

de cada tipo de célula e suas aplicações. Tais informações são encontradas na Tabela 3, a 

seguir.     
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Tabela 3: Vantagens, desvantagens e aplicações dos tipos de células a combustível 

 

As células a combustível que utilizam membranas de troca protônica (PEMFC) 

são mais viáveis para substituição de motores a combustão devido sua robustez e 

facilidade de acionamento e desligamento, além da alta eficiência e mínima emissão de 

poluentes. Com o uso de náfion como membrana, a resistência química aumenta e o 

desempenho a longo prazo torna-se mais eficiente. Essa membrana é composta por um 

polímero perfluorado de tetrafluorpolietileno, onde, em um de seus lados, um éter se liga 

a um ácido etil sulfônico perfluorado. Nas pontas das cadeias, encontram-se os grupos 

sulfônicos cuja principal característica é conferir hidrofilicidade para promover o 

transporte de prótons através da membrana. Todavia, essa estrutura é um filme rígido e 

mecanicamente estável (WENDT; GÖTZ; LINARDI, 2000). É possível observar a 

estrutura do náfion na Figura 3, a seguir:              

Figura 3: Estrutura do náfion 

 

Tipo Vantagens Desvantagens Aplicações 

AFC Alta eficiência Sensível a CO2; Gases ultra puros, 

sem reforma de combustível 

Espaçonaves; Aplicações 

militares 

PEMFC Operação flexível; 

Alta potência e 

eficiência 

Contaminação do catalisador com 

CO; Custo da membrana 

Espaçonaves; Mobilidade; 

Veículos automotores e 

catalisador 

PAFC Maior 

desenvolvimento 

tecnológico 

Controle da porosidade do eletrodo; 

Sensibilidade a CO; Eficiência 

limitada pela corrosão 

Unidades estacionárias; 

Cogeração 

eletricidade/calor 

MCFC Tolerância CO/CO2; 

Eletrodos a base de 

Ni 

Problemas de materiais; necessidade 

da reciclagem do CO2; Interface 

trifásica de difícil controle 

Unidades estacionárias; 

Cogeração 

eletricidade/calor 

SOFC Alta eficiência; 

Reforma pode ser 

feita na célula 

Problemas de materiais; Expansão 

térmica; Necessidade de pré-reforma 

Unidades estacionárias; 

Cogeração 

eletricidade/calor 
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 Como dito anteriormente, o combustível mais usado nessas células é o hidrogênio. 

Atualmente, a ureia é considerada uma transportadora de hidrogênio eficiente para o 

fornecimento de energia a longo prazo por ser estável, não inflamável e praticamente não-

tóxica (YAN; WANG; BOTTE, 2012). Dessa forma, é interessante pensar na eletro-

oxidação da ureia como forma de produção do gás hidrogênio, para que o mesmo possa 

ser utilizado, posteriormente, como combustível em uma célula para gerar energia.  

 

1.5 Catalisadores para o processo de eletro-oxidação da ureia 

Diversos metais nobres, metais não nobres, óxidos metálicos e hidróxidos 

metálicos vem sido estudados e testados como catalisadores para a reação de eletro-

oxidação da ureia (KING; BOTTE, 2011). Dentre os candidatos, o Ni é o catalisador mais 

eficiente e adequado para essa reação devido ao seu baixo custo, por apresentar boa 

atividade catalítica e por possibilitar a geração de hidrogênio (TRAN et al., 2018). As 

reações de eletro-oxidação da ureia com Ni como catalisador em meio alcalino podem ser 

expressas da seguinte forma (VEDHARATHINAM & BOTTE, 2012; BOGGS, KING & 

BOTTE, 2009):  

Ânodo: 6Ni(OH)2 + 6OH− → 6NiOOH + 6H2O + 6e−                             (16) 

6NiOOH + CO(NH2)2 + H2O → 6Ni(OH)2 + CO2 + N2                               (17) 

Cátodo:  6H2O + 6e− → 3H2 + 6OH−                                                       (18) 

Global: CO(NH2)2 + H2O → CO2 + N2 + 3H2                                           (19) 

Nota-se que primeiro há formação da espécie ativa oxi-hidróxido de níquel 

(NiOOH) a partir da oxidação do hidróxido de níquel. Então, o NiOOH oxida a ureia para 

gerar CO2, N2 e H2O e sofre redução, voltando para forma de hidróxido de níquel.  No 

cátodo ocorre redução da água e produção de H2 (ZHAN et al., 2019). 

A eficiência do níquel em escala “bulk” como eletrocatalisador frente a reação de 

eletro-oxidação de ureia não é elevada (MIRZAEI, et al., 2018). Desta forma, tem-se 

usado nanomateriais, pois os mesmos são capazes de aumentar a eficiência eletrocatalítica 

e melhorar as taxas de reação devido às suas excelentes e únicas propriedades físico-

químicas como por exemplo, o confinamento quântico e os defeitos cristalinos. Além 

disso, os nanomateriais são mais usados devido a sua maior área superficial (YAN et al., 

2014).  
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Existem diversos fatores que são capazes de influenciar na atividade catalítica de 

um metal (BARANOVA et al., 2013), dentre eles tem-se a combinação com outro metal, 

adição de suportes e a morfologia.  

A adição de um segundo metal como cobalto (Co), manganês (Mn) e cádmio (Cd) 

a um catalisador a base de níquel é capaz de aumentar a atividade catalítica desse metal 

frente a reação de eletro-oxidação da ureia (SAYED et al., 2019). 

A adição de suportes como nanofios de carbono e grafeno também geraram um 

aumento da atividade catalítica do Ni (SAYED et al., 2019). Os materiais de carbono são 

considerados ótimos suportes para eletrocatalisadores, pois possuem boa condutividade 

elétrica e alta resistência química (BARAKAT et al., 2016).  

O cério (Ce) é um dos elementos mais baratos e abundantes no mundo. Os óxidos 

a base de Ce tem diversas aplicações, como por exemplo na energia solar, na redução de 

NOx, na oxidação de CO, entre outros (ABD EL-LATEEF; ALMULHIM; MOHAMED, 

2019). A céria (CeO2) tem grande importância industrialmente, porque os defeitos de 

vacância são formados e rapidamente eliminados, o que confere alta capacidade de 

armazenamento de oxigênio (CAMPBELL; PEDEN, 2005). Outra propriedade 

importante da céria é a presença do par Ce3+/Ce4+ que permite a mobilidade do oxigênio 

dentro dos cristais (ABD EL-LATEEF; ALMULHIM; MOHAMED, 2019).  

A combinação entre Ni e Ce é de grande interesse devido o armazenamento de 

oxigênio, o custo baixo do sistema, a atividade catalítica do Ni e os efeitos sinérgicos de 

Ni e Ce (LIU et al., 2009). A presença do Ce possibilita a obtenção de maiores densidades 

de corrente do processo de eletro-oxidação de ureia. A céria também tem outra função de 

extrema importância que é oxidar o monóxido de carbono (CO), gerado durante a 

oxidação da ureia, que é capaz de desativar a espécie ativa NiOOH (TRAN et al., 2018).  

A morfologia é um fator de grande impacto na atividade eletrocatalítica do metal, 

de forma que materiais com morfologia controlada apresentam melhores atividades 

eletrocatalíticas (DU et al., 2017). 

Os nanofios de céria possuem efeitos de confinamento quântico em duas 

dimensões e diversos planos ativos em suas superfícies (TANA et al., 2009; HE et al., 

2016). Essa morfologia apresenta maior atividade catalítica para o processo de oxidação 

de CO quando comparada com nanopartículas e nanobastões, pois os nanofios possuem 

preferencialmente os planos reativos {110} e {100} expostos em suas superfícies (TANA 

et al., 2009).  Entretanto,  a céria de origem comercial não possui controle de morfologia 

e as partículas tendem a ter formatos esféricos. Essa morfologia possui planos {111} 
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preferencialmente expostos, os quais são menos ativos para oxidação do CO (TANA et 

al., 2009)  

Diante do viés de preservação ambiental, tanto em relação a eliminação de 

poluentes em água quanto em relação a geração de energia elétrica de forma “limpa”, 

buscam-se materiais com elevada atividade catalítica frente a reação de eletro-oxidação 

de ureia. Nesse contexto, catalisadores a base de níquel com carbono e óxido de cério 

como suportes podem ser uma alternativa viável para o processo em questão.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral  

 Investigar a influência de suportes mistos compostos por carbono com CeO2 de 

diferentes morfologias na atividade catalítica de nanopartículas de níquel no processo de 

eletro-oxidação de ureia em meio alcalino.  

 

2.2 Objetivos específicos  

• Sintetizar nanopartículas de Ni; 

• Sintetizar nanopartículas de níquel suportadas em carbono (Ni/C); 

• Sintetizar nanopartículas de níquel suportadas em carbono + óxido de cério (sem 

controle de morfologia) de origem comercial (Ni/C-CeO2 comercial); 

• Sintetizar nanopartículas de níquel suportadas em carbono + nanofios de óxido de 

cério (Ni/C-CeO2 nanofio); 

• Caracterizar os nanomateriais sintetizados por meio das técnicas de Difração de 

raios – X (DRX) e Microscopia eletrônica por transmissão (MET); 

• Avaliar as atividades catalíticas dos nanomateriais sintetizados frente a reação de 

eletro-oxidação de ureia por técnicas de voltametria cíclica (VC) e 

cronoamperometria (CA). 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Reagentes  

• Etanol 99,5% (C2H5OH, Synth®) 

• Nitrogênio (N2) 

• Borohidreto de sódio (NaBH4, Sigma-Aldrich®) 

• Nitrato de níquel hexahidratado (Ni(NO3)2.6H2O, Sigma-Aldrich®) 

• Carbono Vulcan®  

• Náfion® 5%  

• Álcool isopropílico 99,8% (C3H7OH, Synth®) 

• Água deionizada 

• Nitrato de cério hexahidratado 99.5% (Ce(NO3)3.6H2O, Sigma-Aldrich®)  

• Hidróxido de Sódio 99% (NaOH, Sigma-Aldrich®) 

3.2 Síntese de nanofios de CeO2 

 Os nanofios de CeO2 foram sintetizados a partir do método hidrotermal (KING & 

BOTTE, 2010). Nesse processo, 19,6 g de NaOH foram dissolvidos em 35 mL de água 

deionizada e posteriormente foram transferidos para uma autoclave de aço inoxidável 

revestida com Teflon®. Depois disso, dissolveram-se 6,95 g de Ce(NO3)3.6H2O em 5 mL 

de água deionizada e realizou-se a transferência gradual para a autoclave. A autoclave foi 

aquecida por 24 h à 110 °C e depois esperou-se a mesma esfriar até a temperatura 

ambiente. Coletou-se os produtos por centrifugação e foram feitas três lavagens com 

etanol e três lavagens com água. Os materiais preparados foram secos a 110 °C por 6 h 

(SILVA et al., 2018). 

Os nanofios de CeO2 foram sintetizados em parceria com a UFRJ pelo professor 

Thenner Rodrigues.  
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3.3 Síntese de nanopartículas de níquel 

Para a síntese das nanopartículas de Ni/C, preparou-se 200 mg de catalisador, de 

forma que 20% em peso correspondesse ao níquel metálico e 80% ao carbono Vulcan®. 

Dessa forma, 0,205 g Ni(NO3)2.6H2O foram dispersos em 100 mL de etanol sob agitação 

constante à temperatura ambiente. O pH dessa solução apresentou um valor equivalente 

a 5. Em seguida, 0,1596 g de carbono foram adicionados à essa solução. A seguir, purgou-

se N2 durante 30 minutos. Posteriormente, 0,1349g de NaBH4, massa necessária para 

obter a razão molar de 5:1 de NaBH4:Ni, foram dissolvidos em 5 mL de água deionizada 

gelada e transferidos à solução de níquel. A agitação foi mantida por mais 15 minutos. 

Depois deste procedimento, a dispersão foi centrifugada para separação das 

nanopartículas, de modo que foram feitas 4 lavagens sendo duas com água deionizada e 

duas com etanol. Por fim, o material resultante foi seco por 12 h na estufa a 70 ºC. 

Já para as sínteses de nanopartículas de Ni/C-CeO2 nanofio e comercial, preparou-

se 200 mg de catalisador, de forma que 20% em peso correspondesse ao níquel metálico, 

64% ao carbono Vulcan® e 16% ao óxido de cério. O procedimento foi o mesmo realizado 

na síntese de nanopartículas de níquel, de modo que apenas os valores das massas foram 

alterados. Na Tabela 4 abaixo é está especificado os valores pesados de cada componente 

em cada uma das sínteses citadas.  

Tabela 4: Valores das massas dos componentes nas sínteses 

Composto Síntese com CeO2 comerc. Síntese com CeO2 nanofio 

Ni(NO3)2.6H2O 0,2053g 0,2038g 

Carbono Vulcan 0,1283g 0,1282g 

CeO2 0,0326g 0,0321g 

NaBH4 0,136g 0,1348g 

 

3.4 Caracterização física  

As caracterizações das nanopartículas foram feitas utilizando as técnicas de 

difração de raios X (DRX) que nos informa a estrutura cristalina do material, microscopia 

eletrônica de transmissão (MET) que nos possibilita determinar a morfologia do material, 

o tamanho das nanopartículas e a dispersão das mesmas no suporte. A distribuição dos 

elementos sobre o material foi investigada por Espectroscopia de Raios X em energia 

dispersiva (EDX) utilizando o modo varredura.  
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Os seguintes equipamentos foram utilizados: JEOL JEM-2100 a 200 kV para se 

obter as imagens de MET e X’Pert Pro PW3042/10 na faixa entre 20° < 2Ɵ < 80° (KαCu 

=1,54Å, velocidade de escaneamento 0.025°s-1) para análise de DRX. Para as análises de 

EDX, utilizou-se um espectrômetro de energia Oxford (Xplore). 

 

3.5 Experimentos eletroquímicos  

Prepararam-se dispersões com cada catalisador sintetizado, de forma a ser 

utilizado 6 mg de catalisador, 300 μL de álcool isopropílico (Synth®), 700 μL de água 

deionizada e 20 μL de Náfion®. A dispersão foi homogeneizada por 20 minutos no 

ultrassom. Para o preparo do eletrodo de trabalho, coletou-se 8 µL da dispersão e 

depositou-se sobre o eletrodo de trabalho. O material foi seco a 60 °C por 5 minutos.   

A análise eletroquímica foi realizada em meio de KOH 1 mol L-1 e N2 foi purgado por 5 

minutos antes da análise. Os experimentos eletroquímicos foram realizados em célula 

eletroquímica de teflon de três eletrodos, contendo, um eletrodo de referência Hg/HgO, 

um contra eletrodo constituído por uma placa de platina e um eletrodo de trabalho de 

carbono vítreo com área geométrica de 0.196 cm2. As medidas foram realizadas usando 

um potenciostato DropSens.  

A caracterização eletroquímica em eletrólito suporte (KOH 1 mol L-1) foi realizada por 

medidas de voltametria cíclica (VC) entre 0 e 0,7 V vs Hg/HgO onde 10 ciclos foram 

coletados com velocidade de varredura de 50 mV/s e 10 mV/s. A atividade eletrocatalítica 

dos materiais foi avaliada na presença de KOH 1 mol L-1 e ureia 0,33 mol L-1 por 

voltametria cíclica entre 0 e 0,7 V vs Hg/HgO onde 5 ciclos foram coletados com 

velocidade de varredura de 10 mV/s. Por fim, realizaram-se medidas de 

cronoamperometria (CA) por 1 hora a 0,55V em meio de ureia 0,33 mol L-1 e KOH 1 mol 

L-1. Os dados foram normalizados por área geométrica do eletrodo assim como reportado 

por Barakat et al. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Caracterização física 

A Figura 4 mostra os padrões de DRX dos eletrocatalisadores Ni/C, Ni/C-CeO2 

comercial e nanofio, assim como dos materiais CeO2 comercial e nanofio. Pode-se 

observar nos difratogramas de DRX dos materiais CeO2 nanofio e de origem comercial 

picos em 2ϴ = 28,6° ; 33,0° ; 47,4° ; 56,1° ; 58,9° ; 69,4° ; 76,6° e 78,9° correspondentes 

aos planos {111}, {200}, {220}, {311}, {222}, {400}, {311} e {420} de um estrutura 

cristalina cúbica de face centrada do CeO2 (ZHOU et al., 2014). No material Ni/C podem 

ser observados picos referentes ao Ni(OH)2 localizados em 2ϴ = 33,5°; 38,6° e 59,7° 

atribuídos, respectivamente, aos planos de reflexão {100}, {101} e {110} (ZHOU et al., 

2019). Também pode ser visto picos referentes ao Ni° em 2ϴ = 44,7°; 52,0° e 76,6° que 

correspondem, respectivamente, aos planos cristalinos {111}, {200} e {220} 

(BARAKAT et al., 2016). Já o pico localizado em 2ϴ = 25,0° pode ser atribuído ao plano 

de reflexão {002} do grafite no Carbono Vulcan (BARBOSA et al., 2019). A presença 

de Ni(OH)2 no material Ni/C-CeO2 nanofio pode ser confirmada pelo pico em 38,6° já 

que os picos em 33,5° e 59,7° atribuídos a essa fase são muito próximos aos do CeO2 

presente no suporte presente nesse material. Também é possível observar que os picos 

atribuídos ao Nio em 44,7° e 52,0° encontram-se em menor intensidade, enquanto que o 

pico em 76,6° não pode ser confirmado pois encontra-se no mesmo ângulo de difração do 

CeO2. 

Figura 4: Padrões de DRX dos eletrocatalisadores Ni/C, Ni/C-CeO2 comercial e Ni/C-CeO2 nanofio 
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Na Figura 5a tem-se a imagem do Ni/C obtida por microscopia eletrônica de 

transmissão. É possível observar a presença das nanopartículas de níquel (em preto, 

apontando pela seta) com aproximadamente 2 nm de diâmetro. Na Figura 5b tem-se a 

imagem de microscopia eletrônica de transmissão em modo varredura (TEMV). Devido 

ao pequeno tamanho das nanopartículas de níquel, não se conseguiu visualizá-las por essa 

técnica. Entretanto, um aspecto importante das análises de TEMV é a capacidade de 

realizar mapeamento por Espectroscopia de raios X por dispersão em energia (EDX). 

Dessa forma, é possível obter informações sobre a dispersão dos diferentes elementos que 

compõem a amostra. Na Fig. 5c, em vermelho, nota-se a presença de níquel sobreposto 

ao carbono em amarelo, o qual está em maior concentração em uma determinada região 

da amostra. Nas Figuras 5d-f pode-se analisar separadamente as imagens de mapeamento 

dos elementos níquel, oxigênio e carbono, comprovando a presença de níquel no material. 

Adicionalmente, é possível observar a presença de oxigênio em maior intensidade sobre 

a região na qual o níquel está presente. Dessa forma, parece haver uma formação de 

alguma espécie de níquel na qual o oxigênio faz parte, o que corrobora com a formação 

de Ni(OH)2 observado nos picos de DRX. 
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Figura 5: (a) MET do Ni/C (b) METV do Ni/C (c) mapeamento Ni/C (d) mapeamento do Ni (e) 

mapeamento do O (f) mapeamento do C 
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Na Figura 6a, pode-se observar na imagem de MET a presença de nanofios com 

diâmetro médio em torno de 15 nm, indicando que a metodologia de preparação de 

nanofios de CeO2 foi efetiva (SILVA et al., 2018). Já na Figura 6b, mostra-se uma 

imagem com maior magnificação de um único nanofio.  Na Figura 6c, tem-se a imagem 

de METV do Ni/C-CeO2, onde a presença de nanofios de céria pode ser vista através das 

setas. Em 6d-h tem-se os mapeamentos de EDX, onde agora é possível observar o 

mapeamento do cério. Analisando a Figura 6d, somos capazes de associar qual é a região 

de maior concentração de níquel em relação a Figura 6c. A partir da Figura 6f pode-se 

comprovar que a região apontada como nanofios de céria na Figura 6c está, de fato, 

correta. Na Figura 6g é possível observar maior intensidade de oxigênio nas regiões onde 

estão presentes níquel e cério, fato que corrobora com a presença de CeO2 e Ni(OH)2 

apontadas nas análises de DRX . A distribuição do carbono pode ser vista na Figura 6h.     
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Figura 6: (a) nanofios de CeO2 (b) nanofio de CeO2 (c) METV do Ni/C-CeO2 nanofio (d) mapeamento 

do Ni/C-CeO2 (e) mapeamento do Ni (f) mapeamento do Ce (g) mapeamento do O (h) mapeamento do C 

 

A imagem de METV do Ni/C-CeO2 comercial está representada na Figura 7a. Em 

7b-f tem-se os mapeamentos de EDX. A partir da Figura 7b, consegue-se visualizar a 

região de maior concentração de níquel em relação a Figura 7a. Na Figura 7c é possível 

observar que as nanopartículas de níquel estão dispersas por todo material. Por meio da 

Figura 7d consegue-se observar que não há controle de morfologia para a céria comercial. 

Analisando a Figura 7e, nota-se que o oxigênio também está disperso nas regiões onde 

consta a presença de níquel e cério. Por fim, na Figura 7f tem-se a distribuição do carbono.  
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Figura 7: (a) METV do Ni/C-CeO2 comercial (b) mapeamento do Ni/C-CeO2 comercial (c) mapeamento 

do Ni (d) mapeamento do Ce (e) mapeamento do O (f) mapeamento do C 

 

Portanto, pelos resultados apresentados nas Figuras 5, 6 e 7 fica evidente a 

presença de níquel nos materiais, assim como a presença de céria nas amostras Ni/C-CeO2 

nanofio e Ni/C-CeO2 comercial. Adicionalmente, foi possível observar a distribuição dos 

elementos que compõem as amostras, mostrando a interação entre o níquel e a céria. Tran 

et al. também realizaram o mapeamento por EDX do eletrocatalisador 

LaNi0.6Fe0.4O3/MWCNT, mostrando como o níquel e o cério encontram-se distribuídos 

nas regiões do material.   

 

4.2 Experimentos Eletroquímicos 

Os diferentes processos relativos a conversão das fases do níquel em experimentos 

de voltametria cíclica estão dispostos na Fig.8. O voltamograma apresentado é referente 

ao material Ni/C em meio de KOH 1 mol L-1 com uma escala de potencial de 0,0 V a 0,7 

V vs Hg/HgO e velocidade de varredura de 10 mV s-1. Em meio alcalino, o Ni é oxidado 

a α-Ni(OH)2 em baixos potenciais durante a varredura direta. O aumento do potencial 

provoca a conversão do α-Ni(OH)2 em β-Ni(OH)2 seguido da conversão à β-NiOOH 

(VEDHARATHINAM & BOTTE, 2012; ZHOU et al., 2019; SAYED et al., 2019; VAN 

DER VEM et al., 2006). É importante ressaltar que o β-NiOOH é a fase ativa do processo 
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de eletro-oxidação da ureia (SAYED et al., 2019; BASUMATARY, KONWAR & 

YOON, 2018). O β-NiOOH ainda pode ser parcialmente convertido em γ-NiOOH, que é 

mais ativo na reação de evolução de oxigênio a partir da oxidação da água (SAYED et 

al., 2019; FRIEBEL et al., 2015; TROTOCHAUD et al., 2014). Já na varredura reversa, 

a fase γ-NiOOH sofre redução para a fase α ou β-Ni(OH)2 (VEDHARATHINAM & 

BOTTE, 2012; VAN DER VEM et al., 2006). 

Figura 8: Voltametria cíclica em KOH 1 mol L-1 e v = 10 mV s-1 do Ni/C mostrando as diferentes fases 

do níquel formadas durante o processo 

 

Os voltamogramas cíclicos dos eletrocatalisadores sintetizados em KOH 1 mol L-

1 na faixa de potencial de 0,0 V a 0,7 V vs Hg/HgO e velocidade de varredura de 10 mV 

s-1 são mostrados na Figura 9. Os VCs dos três materiais apresentaram características 

redox típicas de eletrocatalisadores de Ni (SINGH & SCHECHTER, 2018; MIRZAEI et 

al., 2018). Para o Ni/C é possível observar dois picos posicionados em 0,51 V (varredura 

direta) e 0,37 V (varredura reversa) (ZHAN et al., 2019). O pico na varredura direta 

refere-se à oxidação do Ni(OH)2 a NiOOH (Ni2+ a Ni3+), enquanto que o pico da varredura 

reversa corresponde a redução do NiOOH a Ni(OH)2 (Ni3+ a Ni2+) (ZHAN et al., 2019; 

VEDHARATHINAM & BOTTE, 2012; ZHOU et al., 2019). Todos os processos 

relacionados a conversão de fases do níquel já foram discutidos na Fig. 8. Já para os 

materiais Ni/C-CeO2 comercial e Ni/C-CeO2 nanofio os picos na varredura reversa foram 

deslocados para maiores valores de potencial, 0,53 e 0,54 V, respectivamente. Na 

varredura reversa os picos estão em 0,34 V e 0,33 V, para os materiais Ni/C-CeO2 

comercial e Ni/C-CeO2 nanofio, respectivamente. Além da variação dos potenciais onde 
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os picos aparecem, também se nota que a presença de céria causa um alargamento dos 

picos, fato ainda não explicado na literatura. Entretanto, fica evidente que a presença de 

céria provoca uma pequena alteração no voltamograma do níquel.    

Figura 9: Voltametria cíclica dos materiais em meio de KOH 1 mol L-1 e v = 10 mV s-1 

 

Na Figura 10 observa-se a voltametria cíclica em meio de KOH 1 mol L-1 e ureia 

0,33 mol L-1 no intervalo de potencial entre 0,0 V e 0,7 V vs Hg/HgO e velocidade de 

varredura de 10 mV s-1.  

Como pode ser visto, uma maior densidade de corrente do processo de eletro-

oxidação de ureia foi obtida utilizando-se o eletrocatalisador Ni/C-CeO2 nanofio. A 

densidade de corrente máxima na presença do Ni/C-CeO2 nanofio foi aproximadamente 

2,2 e 1,3 vezes maior que na presença dos eletrocatalisadores Ni/C-CeO2 comercial e 

Ni/C, respectivamente. Um importante aspecto a ser observado é que o processo de 

oxidação da ureia tem início aproximadamente em 0,45 V vs. Hg/HgO, região de 

potencial correspondente a formação do NiOOH (YAN et al., 2014). Tal fato é mais 

expressivo nos materiais contendo CeO2, mostrando que a presença do mesmo nos 

catalisadores compostos por nanopartículas Ni/C possibilita obter maiores densidade de 

corrente frente ao processo de eletro-oxidação da ureia em meio alcalino.  
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Ressalta-se que a oxidação da ureia depende da regeneração da superfície do 

catalisador, já que os grupos hidroxila (responsáveis pela oxidação das moléculas de 

ureia) são obtidos principalmente da camada NiOOH, gerada na superfície do eletrodo 

durante a etapa de ativação (BARAKAT et al., 2016). 

Tran et al. reportaram que a presença de céria no processo de eletro-oxidação de 

ureia consegue inibir a desativação da fase NiOOH pela ação do CO. Tal fato está 

associado a capacidade de armazenamento de oxigênio da céria que seria uma espécie 

fornecedora de oxigênio, favorecendo assim a oxidação do CO a CO2, o qual se desprende 

da superfície do catalisador, de forma a não desativar a fase NiOOH e liberando os sítios 

ativos para que moléculas de ureia seja oxidadas.    

Todavia, nota-se melhores resultados foram obtidos com os nanofios de CeO2. É 

reportado que nanofios de céria possuem preferencialmente os planos {110} e {100} 

expostos em sua superfície, o que torna a oxidação do CO mais efetiva 

(PHURUANGRAT; THONGTEM; THONGTEM, 2017). Já nas nanopartículas possuem 

o plano {111}, os quais armazenam menos oxigênio, consequentemente menor atividade 

catalítica frente a oxidação de CO (TANA et al., 2009). Tal fato provavelmente está 

ligado a maior atividade catalítica do material Ni/C-CeO2 nanofio.    

Figura 10: Voltametria cíclica dos materiais em KOH 1 mol L-1 e 0,33 mol L-1 de ureia e ν = 10 mVs-1 

              

A estabilidade catalítica frente a reação oxidação de ureia foi avaliada por 

experimentos de cronoamperometria sob um potencial fixo de 0,55 V por 60 minutos, 

como mostra a Figura 11.  A pequena flutuação do sinal de corrente durante a análise 

ocorre por causa da liberação de produtos gasosos adsorvidos na superfície do catalisador 

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

0

10

20

30

40

 

 

D
e
n
s
id

a
d
e
 d

e
 c

o
rr

e
n
te

 (
m

A
 c

m
-2
) 

E / V vs Hg/HgO

 Ni/C

 Ni/C-CeO
2
 comercial

 Ni/C-CeO
2
 nanofio

) ) ) 



48 

(YANG et al., 2019). Por conta disso, escolheu-se um potencial relativamente baixo para 

a análise da estabilidade. É possível observar um decaimento da atividade catalítica, fato 

que poderia estar relacionado a adsorção de intermediários formados durante a eletro-

oxidação da ureia (um exemplo é o CO) na superfície dos catalisadores.  

É possível observar que o pior resultado em termos de corrente obtida do processo 

de eletro-oxidação de ureia foi utilizando-se o material Ni/C. Mostrando mais uma vez 

que a presença de céria melhora a atividade catalítica do estudado. Entre os materiais 

contendo CeO2, o Ni/C-CeO2 nanofio possibilitou obter melhor resultado, fato que 

provavelmente está associado aos planos {110} e {100} preferencialmente expostos nos 

nanofios de céria como já explicado na discussão dos resultados da Fig. 9.  

A densidade de corrente ao final do processo obtida com o catalisador Ni/C-CeO2 

nanofio foi 20% e 54% superior a obtida com os catalisadores Ni/C-CeO2 comercial e 

Ni/C, respectivamente.  

Figura 11: Cronoamperometria dos materiais em KOH 1 mol L-1 e 0, 33 mol L-1 de ureia à 0,55V por 60 

minutos 

 

Portanto, pela análise dos resultados de voltametria cíclica e cronoamperometria 

fica claro que a inserção de céria junto ao carbono, constituindo ambos, suporte para nano 

partículas de níquel, possibilita extrair maiores densidades de corrente frente a reação de 

eletro-oxidação de ureia.  
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5 CONCLUSÃO  

 Pode-se concluir que os catalisadores de Ni/C, Ni/C-CeO2 comercial e nanofio 

foram sintetizadas com sucesso.  

 A partir da caracterização física por DRX, notou-se que os eletrocatalisadores 

estão, principalmente, nas fases Ni° e Ni(OH)2. Também foi possível observar que os 

picos característicos do CeO2 e do Carbono estão presentes. As imagens de MET foram 

capazes de confirmar a morfologia dos materiais, determinar o diâmetro dos nanofios de 

CeO2 e tamanho das nanopartículas e revelar a distribuição das mesmas no material. O 

mapeamento por EDX mostrou que o níquel e o cério estão interagindo, assim como a 

presença de oxigênio nas regiões onde ambos elementos se encontram.  

 Os experimentos de VC mostraram que a presença de CeO2 nanofio junto ao Ni/C 

proporcionou um aumento de cerca de 20% na densidade de corrente de pico obtida da 

eletro-oxidação de ureia em relação a adição de CeO2 comercial e 54% em relação ao 

níquel suportado somente em carbono. Já nos experimentos de CA, a adição de CeO2 

nanofio junto ao Ni/C provocou um aumento de 28% da densidade de corrente em relação 

a adição de CeO2 comercial e 120% maior do que o níquel suportado somente em 

carbono.   

Melhores resultados foram obtidos para os eletrocatalisadores de níquel contendo 

CeO2, fato que provavelmente está relacionado a capacidade da céria de inibir a 

desativação da fase NiOOH pela ação do CO. Através da sua capacidade de 

armazenamento de oxigênio, a céria favorece a oxidação do CO a CO2, preservando assim 

a fase NiOOH que é responsável pela eletro-oxidação da ureia.  

Adicionalmente, os resultados foram ainda mais satisfatórios para os nanofios de 

CeO2. Tal fato pode estar associado aos planos {110} e {100} preferencialmente expostos 

nos nanofios de CeO2, os quais são mais efetivos no processo de oxidação do CO.  
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