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RESUMO 

Nanopartículas de níquel suportadas em papel de fibra de carbono comercial (PFC), 

tratados por plasma de amônia, foram produzidas por deposição por laser pulsado (PLD), com 

tempos de deposição de 3, 6 e 12 minutos, e foram utilizados como eletrocatalisadores no 

processo de eletro-oxidação da ureia. Avaliações da superfície e modificações na morfologia 

dos PFCs preparados antes e após o tratamento por plasma de amônia foram caracterizadas por 

Espectroscopia Raman e microscopia eletrônica de varredura (MEV). O PFC teve sua superfície 

modificada de hidrofóbica para hidrofílica como resultado da remoção de flúor durante o 

tratamento com plasma. A reação de eletro-oxidação da ureia a uma concentração de 0,33 mol 

L-1 foi realizada em um meio alcalino, com 1 mol L-1 de KOH, utilizando nanopartículas de Ni 

como catalisador.  As propriedades catalíticas foram avaliadas eletroquimicamente através da 

voltametria cíclica (VC) e Cronoamperometria (CA). Os resultados obtidos mostraram que o 

eletrocatalisador com tempo de deposição de 3 minutos apresentou menor aglomeração de 

nanopartículas de Ni e exibiu pico com maior densidade de corrente, quando normalizada por 

área de superfície eletroativa (ESA). Porém, a maior densidade de corrente obtida para 

normalização pela área superficial geométrica do eletrodo (GSA) foi o eletrocatalisador com 6 

minutos de deposição, devido à maior quantidade de nanopartículas de Ni e por não estar tão 

aglomeradas quanto a amostra com 12 minutos de deposição. Todos os eletrodos apresentaram 

boa estabilidade catalítica, conforme verificado por CA. Os resultados demonstraram que o 

PFC, de baixo custo e ambientalmente amigável, pode ser utilizado como suporte de 

nanopartículas de Ni no processo de eletro-oxidação da ureia, tendo grande potencial para 

aplicação prática no tratamento de efluentes residuais e industrias ricos em ureia, gerando H2 

que poderá ser aproveitado na geração de eletricidade. 

Palavras chave: eletro-oxidação da ureia, nanopartículas de níquel, catalisador, papel de fibra 

de carbono. 



 
 

ABSTRACT 

Nickel nanoparticles supported on ammonia plasma treated commercial carbon fiber 

paper (CFP) were produced by pulsed laser deposition (PLD) with deposition time of 3, 6 and 

12 minutes and were tested as electrocatalysts in the process of urea electro-oxidation. The 

surface and morphology modifications of the CFP before and after ammonia plasma treatment 

were characterized by Raman spectroscopy and scanning electron microscopy (SEM). The 

surface of the CFP was transformed from hydrophobic to hydrophilic as a result of fluorine 

removal during plasma etching. The urea electro-oxidation reaction at a concentration of 0.33 

mol L-1 was performed in an alkaline medium, in 1 mol L-1 KOH, using the Ni nanoparticles as 

catalysts. The catalytic properties were electrochemically evaluated through cyclic 

voltammetry (CV) and Chronoamperometry (CA). The results showed that the electrocatalyst 

with a deposition time of 3 minutes demonstrated less agglomeration of Ni nanoparticles and 

exhibited a higher peak current density when normalized by electroactive surface area (ESA). 

However, the highest current density normalized by the geometric surface area of the electrode 

(GSA) was obtained using the electrocatalyst with 6 minutes of deposition, which has higher 

amount of Ni nanoparticles than the electrode with 3 minutes deposition and is less 

agglomerated than the sample with 12 minutes deposition. All the electrodes showed good 

catalytic stability, as verified by CA. The results suggest that the low cost and environmentally 

friendly CFP can be used as support for Ni nanoparticles in the urea electro-oxidation process, 

having great potential for practical application in the treatment of urea-rich wastewater, 

generating hydrogen that can be used for electricity generation. 

Keywords: urea electro-oxidation, nickel nanoparticles, carbon fiber paper, catalyst. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A geração de energia limpa e o tratamento de água são dois grandes desafios enfrentados 

e almejados, devido à forte dependência em fontes energéticas fósseis, não renováveis, que 

causam impactos ambientais através da emissão de poluentes, e à constante contaminação dos 

rios pela ausência de um tratamento de efluente adequado (BARAKAT et al., 2016a). 

A ureia é um poluente encontrado tanto em efluentes domésticos, por ser o principal 

componente da urina humana e animal (WANG et al., 2013)(VEDHARATHINAM; BOTTE, 

2012), quanto em efluentes industriais, porque o processo de síntese da ureia como fertilizante 

agrícola e aditivo de ração animal gera uma grande quantidade de efluente rico em ureia (GAO 

et al., 2018; YAN; WANG; BOTTE, 2012a). Quando esses efluentes são despejados nos rios 

sem tratamento, podem gerar uma grave contaminação ambiental e problemas a saúde humana. 

Visto que a ureia, apesar de ser não-tóxica, pode se decompor naturalmente em amônia tóxica 

e em outros poluentes nitrogenados (BARAKAT et al., 2016a; SAYED et al., 2019; YAN et 

al., 2014).  

O tratamento de águas residuais através de métodos tradicionais, como tanques de 

aeração, se apresenta como um grande consumidor de energia. A ureia é tratada 

convencionalmente pela nitrificação e desnitrificação, que são processos biológicos 

sofisticados e que consomem energia, gerando um custo elevado. Como alternativa, a eletrólise 

da ureia tem se mostrado uma forma inovadora e oportuna para sua degradação. Uma vez que 

esse método não só promove a descontaminação de águas residuais, como também produz 

hidrogênio de alta pureza que pode ser usado para geração de energia elétrica, sendo uma opção 

36% mais econômica que a eletrólise da água (SAYED et al., 2019; WANG et al., 2013). Além 

disso, é considerada uma tecnologia de baixo custo, dispensa equipamentos sofisticados e pode 

ser aplicada por longos períodos de tempo (WANG; YAN; BOTTE, 2011; YAN; WANG; 

BOTTE, 2012b).  
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Diversos catalisadores metálicos, óxidos e hidróxidos têm sido amplamente estudados 

ao longo dos anos em processos eletroquímicos. Dentre o grupo metálico, o níquel (Ni) é muito 

utilizado por apresentar características importantes, como sua larga abundância na natureza, 

baixo custo (metal não-precioso) e baixa toxicidade (BANIK; MAHAJAN; 

BHATTACHARYA, 2019). Além disso, eletrocatalisadores de Ni demonstram excelente 

atividade catalítica para eletro-oxidação da ureia em meios alcalinos, e por apresentarem boa 

estabilidade química (BARAKAT et al., 2016b), alta ductibilidade, boa condutividade térmica 

e considerável condutividade elétrica (BANIK; MAHAJAN; BHATTACHARYA, 2019), 

podem ser utilizados como eletrodo anódico no processo (SAYED et al., 2019).   

Para auxiliar na estabilidade do catalisador e aumentar a exposição de sítios ativos é 

necessário utilizar um suporte adequado, e o papel de fibra de carbono (PFC) tem se mostrado 

como uma alternativa de baixo custo que contribui com o aumento da atividade catalítica 

(BOGGS; BOTTE, 2010; KONG et al., 2014), apresentando potencial para ser utilizado como 

suporte em processos eletroquímicos. 

Para a produção de nanopartículas de níquel, foi escolhida para a execução desse 

trabalho uma técnica que promove um bom controle do tamanho e da distribuição de partículas, 

chamada de deposição por laser pulsado (PLD) (NERALLA et al., 2016). Esta técnica se baseia 

na ablação de um alvo de Ni induzido por um laser pulsado de alta potência dentro da câmara 

do PLD, que pode ocorrer tanto em vácuo quanto na presença de um gás de fundo. As espécies 

que sofrem ablação são depositadas sobre o suporte (CONSTANTINESCU; DINESCU; 

PHYSICS, 2014).  

Portanto, esse trabalho teve como objetivo promover a eletro-oxidação da ureia, a partir 

de nanopartículas de níquel que foram sintetizadas e suportadas em papel de fibra de carbono, 

utilizando a técnica de PLD. O suporte (PFC) e os catalisadores sintetizados foram 

caracterizados pelas técnicas de Espectroscopia Raman e Microscopia Eletrônica de Varredura 
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(MEV). A atividade eletrocatalítica dos materiais frente a reação de eletro-oxidação da ureia 

(UER) em meio alcalino foi avaliada usando medidas de Voltametria Cíclica (VC) e 

Cronoamperometria (CA). 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

 Problemas Ambientais 
 

Um dos principais desafios que a sociedade enfrenta que geram graves problemas 

ambientais é a dependência de combustíveis fósseis como matriz energética, que são recursos 

não renováveis (SAYED et al., 2019). O impacto se dá pela emissão de gases do efeito estufa, 

gerando poluição e provocando mudanças climáticas que acarretam no aquecimento global  

(YAN; WANG; BOTTE, 2012b). 

No Brasil, segundo o Ministério de Minas e Energia (MME), as fontes não renováveis 

compostas por petróleo, gás natural, carvão e energia nuclear totalizam 54,7% da matriz 

energética, enquanto as fontes renováveis correspondem a 45,3%, sendo mais fortemente 

representadas pelos derivados da cana-de-açúcar (etanol e bagaço), hidráulica e lenha e carvão 

vegetal, como pode ser observado na Figura 1. 

 

Figura 1- Oferta Interna de Energia – 2018 (%). (Mtep – mil toneladas equivalente de petróleo). (MME, 2019). 

 

Embora a matriz energética brasileira corresponda a um valor significativo de fontes 

renováveis, no mundo, a porcentagem cai para 14,3%, conforme visto na figura anterior, 

mostrando que há um longo caminho a percorrer para diminuição de emissão de CO2. Uma 
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alternativa é a utilização de fontes de energia limpas, e dentre elas, o hidrogênio mostra-se uma 

fonte promissora (YAN; WANG; BOTTE, 2012b).  

Outro problema ambiental que o mundo vivencia é a falta de tratamento adequado de 

efluentes. Grandes quantidades de efluentes residenciais e industriais são produzidos todos os 

dias contendo matéria orgânica, e os processos de tratamento convencionais, como tanques de 

aeração, além de serem caros, são grandes consumidores de energia (SAYED et al., 2019).  

Segundo um relatório publicado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, 

a Ciência e a Cultura (UNESCO) em 2017, uma grande quantidade de água residual ainda é 

despejada no meio ambiente sem receber tratamento ou ser devidamente coletada. Nos países 

mais pobres, de baixa renda, em média, apenas 8% das águas residuais domésticas e industriais 

são tradadas. Nos países de renda média baixa e média alta, a porcentagem sobe para 28 e 38%, 

respectivamente. Enquanto os países de alta renda, tratam cerca de 70% de seu efluente. 

Globalmente, a estimativa é que mais de 80% do efluente gerado no mundo é despejado sem 

receber tratamento. 

No Brasil, cerca de 46,5% da população é atendida por coleta e tratamento de esgotos, 

sendo os estados de São Paulo, Paraná e Distrito Federal com índices superiores a 70%, já nos 

estados como Acre, Amazonas, Amapá, Rondônia, Pará e Maranhão menos de 15% da 

população urbana são atendidas, segundo dados informados pela Agência Nacional de Águas 

(ANA), no ano de 2020. 

Um constituinte muito presente nos efluentes é a ureia, pois está presente na urina 

humana, animal e em efluentes industriais de produção de fertilizantes e ureia sintética. Por 

essa disponibilidade é considerada uma fonte mais interessante de hidrogênio e energia elétrica, 

se comparada aos álcoois. Efetivamente, a ureia contém 10% em massa de hidrogênio em sua 
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composição, podendo assim ser estimada como um composto de armazenamento de H2 eficaz. 

(BARAKAT et al., 2016a).  

 

  A Ureia 
 

A ureia (CH4N2O ou CO(NH2)2) também conhecida como carbamida ou 

diaminometanal, é um composto orgânico encontrado nos efluentes. A ureia encontra-se tanto 

nos efluentes residenciais devido sua presença na urina humana, com concentração média entre 

2 – 2,5% em massa, o que equivale a 0,33 mol L-1, quanto em efluentes industriais, presentes 

em indústrias de fabricação de ureia sintética, fertilizantes e de aditivos/suplementos 

alimentares de animais, que geram grandes quantidades de efluentes ricos em ureia 

(BARAKAT et al., 2016a; YAN et al., 2014). 

Efluentes ricos em ureia quando não são tratados, podem causar danos tanto ambientais 

quanto para saúde humana. A ureia é naturalmente convertida em amônia e pode ser emitida à 

atmosfera. O gás amoniacal é instável, podendo oxidar e gerar produtos como nitritos, nitratos 

e óxidos de nitrogênio, que são tóxicos e nocivos à saúde. A amônia em contato com a chuva, 

também pode ser convertida em ácido nítrico. O resultado são gastos de bilhões de dólares por 

ano com problemas de saúde (YAN; WANG; BOTTE, 2012b). 

Os processos de tratamento tradicionais da ureia como nitrificação e desnitrificação 

possuem custos elevados, assim como são altos consumidores de energia e de tempo (KING; 

BOTTE, 2011; SAYED et al., 2019). Outros diferentes métodos de tratamento, como 

decomposição biológica, hidrólises térmicas e oxidação química, foram estudados e utilizados 

para remoção/decomposição da ureia, porém, necessitam de equipamentos sofisticados e de 

grande porte, alta temperatura e/ou a presença de enzima urease para promover a decomposição 



20 
 

biocatalítica da ureia. Outro ponto negativo é que a decomposição a longo prazo e em larga 

escala da ureia será limitada pela imobilização, desnaturação e desativação da enzima (YAN; 

WANG; BOTTE, 2012b). 

Yan, Wang e Botte (2012) acrescentam que outro método de decomposição da ureia 

proveniente de efluentes mostra-se promissor, que é a partir da oxidação eletroquímica do 

composto, por ser uma técnica bem controlada, que pode ser operada por um longo período, e 

também podendo ser ampliada para processos em larga escala. 

A eletro-oxidação da ureia é um processo promissor pois além de promover a 

decomposição do composto e consequente tratamento do efluente rico em ureia, ela também 

gerará hidrogênio (H2), que pode ser utilizado em células a combustível para geração de energia 

através da conversão de energia química em eletricidade (SAYED et al., 2019). 

 

 Oxidação Eletroquímica da Ureia 
 

A ureia é eletroquimicamente oxidada em meio alcalino, promovendo a geração de CO2, 

N2 e H2. A conversão se dá a partir das seguintes reações de eletro-oxidação (BARAKAT et al., 

2016b; BOGGS; KING; BOTTE, 2009):  

 

Anodo: 𝐶𝑂(𝑁𝐻 ) + 6𝑂𝐻 → 𝑁 + 5𝐻 𝑂 +  𝐶𝑂 + 6𝑒      (1) 

Catodo: 6𝐻 𝑂 + 6𝑒  → 3𝐻 +  6𝑂𝐻       (2) 

Global: 𝐶𝑂(𝑁𝐻 ) +  𝐻 𝑂 →   𝑁 +  3𝐻 +  𝐶𝑂       (3) 

 

O dióxido de carbono produzido é absorvido no eletrólito alcalino como um sal 

carbonato, que acaba servindo como um purificador de CO2, mas caso seja desejado, ele 
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também pode ser capturado e removido do eletrólito. No anodo, o N2 é gerado, evitando a 

formação de nitrato das águas residuais, e no catodo, a água é reduzida para a produção de H2 

(BOGGS; KING; BOTTE, 2009; YAN et al., 2014). Na Figura 2 é representado o esquema do 

processo de eletrólise da ureia.  

 

Figura 2 - Esquema ilustrativo da eletrólise da ureia. Adaptado de (VEDHARATHINAM; BOTTE, 2012). 

 

Em condições padrão, a eletrólise da ureia requer um potencial de 0,37V, que é inferior 

à eletrólise da água, em que o potencial necessário é de 1,23V, demonstrando que a produção 

de hidrogênio a partir da eletrólise da ureia consome menos energia se comparado ao da água, 

o que, teoricamente, significa uma produção de H2 70% mais barato (BOGGS; KING; BOTTE, 

2009; YAN et al., 2014). 

Este processo pode ser uma alternativa tecnológica mais barata e eficiente, associada ao 

tratamento de efluentes para decomposição da ureia, sendo um candidato à substituição do 

processo atual e de alto custo, a nitrificação e desnitrificação. (VEDHARATHINAM; BOTTE, 

2012).  
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A eletrólise da ureia é normalmente conduzida em meio alcalino, oferecendo assim boas 

chances para utilização de metais de transição, não nobres, para compor o anodo, devido à sua 

alta estabilidade química (BARAKAT et al., 2016a). 

 

 Eletrocatalisadores 
 

A oxidação eletrocatalítica da Ureia foi amplamente estudada anteriormente fazendo 

uso de metais nobres como Ti-Pt, Ru-TiO2 e Ti-Pt-Ir em soluções neutras, porém esses metais 

possuem elevado custo e apresentam atividade catalítica limitada, o que dificulta sua utilização 

em larga escala (SINGH; SCHECHTER, 2018).  

Metais não nobres começaram a ser investigados para eletro-oxidação de moléculas 

orgânicas em soluções alcalinas, sendo o níquel e catalisadores a base de níquel amplamente 

usados na eletro-oxidação de metanol, etanol, glicose, aspirina (VEDHARATHINAM; 

BOTTE, 2012), amônia e ureia (BANIK; MAHAJAN; BHATTACHARYA, 2019). 

Em estudos realizados por Boggs, King e Botte (2009), em que foram utilizados 

eletrodos anódicos de catalisadores de Pt, Pt-Ir, Rh e Ni para eletro-oxidação da ureia em meio 

alcalino, obtiveram resultados da Voltametria cíclica, realizada tanto na presença quanto na 

ausência de 0,33 mol L-1 de ureia, e em 5 mol L-1 de KOH, favoráveis ao Ni, demonstrando ser 

o catalisador mais ativo pela maior densidade de corrente obtida do processo. Além disso, dos 

resultados obtidos de análises com potencial constante (1,4 V), o Ni se apresentou como o 

catalisador mais estável e ativo para eletro-oxidação da ureia em soluções alcalinas. 

Com isso, eletrodos utilizando catalisadores a base de Ni foram vastamente estudados 

como uma alternativa de baixo custo e de alta performance, devido à sua alta atividade catalítica 

para oxidação eletrocatalítica da ureia. Diferentes formas de catalisadores de Ni, como nano 
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fios, Ni altamente poroso, nanofitas, nanopartículas, nanofolhas, foram pesquisados e 

demonstraram boa performance frente a oxidação da ureia (LI et al., 2020). 

 

2.4.1 Eletrocatalisadores de Níquel 
 

De acordo com estudos realizados nos últimos anos, Ni e materiais a base de Ni como, 

Ni2+, NiO, Ni(OH)2 e NiOOH, demonstraram ser uma alternativa atrativa frente a eletro-

oxidação de moléculas orgânicas como a ureia, devido sua excelente atividade catalítica, alta 

ductibilidade, boa condutividade térmica, baixo custo, alta resistência e condutividade elétrica 

razoável (BANIK; MAHAJAN; BHATTACHARYA, 2019). 

Ni metálico em meio alcalino é rapidamente oxidado a Ni(OH)2, conforme a reação a 

seguir: 

𝑁𝑖 + 2𝑂𝐻 → 𝑁𝑖(𝑂𝐻) + 2𝑒        (4) 

Durante a voltametria cíclica, as camadas de NiO e Ni(OH)2 se expandem, e em altos 

potenciais, a espécie OH- é absorvida na superfície de NiO, resultando no crescimento da 

camada de Ni(OH)2, que é oxidada em potenciais mais altos a NiOOH, dada pela seguinte 

reação (SAYED et al., 2019): 

 𝑁𝑖(𝑂𝐻) + 𝑂𝐻 ↔ 𝑁𝑖𝑂𝑂𝐻 + 𝐻 𝑂 +  𝑒       (5) 

Esta oxidação, de Ni(OH)2 (Ni2+) para NiOOH (Ni3+) proporciona a eletro-oxidação 

catalítica de pequenas moléculas orgânicas, como a ureia. Na Figura 3 abaixo são  apresentados 

os picos de oxirredução do Ni em solução alcalina e na presença de ureia, sendo o pico anódico 

a1  caracterizado como a transição de Ni2+ para Ni3+, que ocorre no mesmo potencial que a 

eletro-oxidação da ureia se inicia, comprovando que Ni3+ é a fase ativa, responsável pela 

oxidação da ureia (BOGGS; KING; BOTTE, 2009). 
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Figura 3 - Voltametria Cíclica do eletrodo Ni/Ti em 5 mol L-1 de KOH (#2) e em 5 mol L-1 de KOH/ 0,33 mol L-

1 de ureia (#1). Adaptado de (BOGGS; KING; BOTTE, 2009). 

 

Em um estudo mais aprofundado do mecanismo envolvendo a oxidação da ureia em 

eletrodos de Ni em meios alcalinos, Vedharathinam e Botte (2012) apontaram que durante o 

processo de oxidação de Ni metálico para Ni(OH)2, geralmente formam-se duas fases 

cristalográficas diferentes, a α-Ni(OH)2 e a β-Ni(OH)2, que são, respectivamente, formas 

hidratada e anidra. A fase α-Ni(OH)2 é menos estável, e a medida que aumenta o potencial, ela 

vai se tornando menos hidratada e transforma-se na fase estável β-Ni(OH)2. Em potenciais mais 

positivos, ocorre a transição de β-Ni(OH)2 para β-NiOOH, que por sua vez é parcialmente 

convertida em γ-NiOOH, acumulando na superfície. Na varredura reversa, aparece o pico 

catódico, onde ocorre a redução de NiOOH para Ni(OH)2, que tanto pode estar na fase α ou β.  

Com a adição de ureia à solução alcalina, a densidade de corrente aumenta 

significativamente no mesmo potencial da oxidação de Ni2+ para Ni3+, comprovando que o sítio 

ativo é o NiOOH, porém, a fase β-NiOOH é a responsável pela oxidação da ureia, enquanto a 
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fase γ-NiOOH é o sítio ativo para oxidação da H2O, que ocorre em potenciais mais elevados, 

como por exemplo, acima de 600mV vs. Hg/HgO (SAYED et al., 2019). 

A reação deve ocorrer na presença de eletrólito básico, que proporcionará a conversão 

eletroquímica reversível de Ni2+ para Ni3+, sendo o último, o catalisador ativo para a oxidação 

da ureia. Estudos realizados utilizando catalisadores de partículas nanoestruturadas de Ni e 

catalisadores multi-metálicos associados a níquel demonstraram que são eficientes para 

produção de hidrogênio a partir da eletro-oxidação da ureia, pelas nanopartículas de Ni 

apresentarem alta área específica e devido ao efeito sinérgico dos compostos multi-metálicos 

(WANG et al., 2013). 

2.4.1.1 Produção de Eletrocatalisadores de Ni 

Existem diversas técnicas de produção de nanopartículas de Ni (BANIK; MAHAJAN; 

BHATTACHARYA, 2019), como síntese por decomposição térmica (PAN et al., 2014), 

redução química (SRIMARA et al., 2020), microemulsão (SIMAKOVA et al., 2017), método 

sol-gel (LI et al., 2016), síntese sonoquímica (KRISTL et al., 2017), Deposição por laser 

pulsado (PLD) (XING et al., 2016). Dentre as técnicas citadas, deposição por laser pulsado é 

conhecida pelo bom controle do tamanho e distribuição de partículas durante sua produção 

(NERALLA et al., 2016). 

 

 Produção de Nanopartículas de Ni por PLD 
 

O processo de produção de nanopartículas utilizando deposição por laser pulsado (PLD) 

como mostrado na Figura 4, é um método físico que conta com um laser pulsado de alta potência 

como fonte de energia externa que irá induzir a ablação de um alvo sólido do material a ser 

depositado sobre um substrato. O feixe de laser é focalizado na superfície do alvo em rotação, 
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que é sustentando em um sistema de carrossel múltiplo dentro da câmara de vácuo (CHEUNG, 

1998).  

 

 
Figura 4 - Representação ilustrativa do PLD. Adaptado de (WANG, 2013). 

 

O que essencialmente acontece é que os pulsos de laser focados são absorvidos na 

superfície do alvo provocando a quebra de ligações químicas do material, o que leva a produção 

de um gás de alta pressão na camada de superfície, gerando um jato supersônico de partículas 

ejetadas do alvo, como resultado do gradiente de pressão. Essas partículas absorvem grande 

quantidade de energia do feixe de laser, formando uma expansão de plasma quente, conhecida 

como pluma, que consiste em diferentes tipos de partículas, sendo elas átomos, íons e elétrons. 

Essas espécies que sofreram ablação condensam no substrato receptor posicionado em frente 

ao alvo (MORINTALE; CONSTANTINESCU; DINESCU, 2010).   

Segundo Scharf e Krebs (2002), a taxa de deposição dependerá de vários parâmetros, 

como a distância entre o substrato e o alvo, a fluência do laser, do material a ser depositado e 

da pressão dentro da câmara de vácuo, que pode ser em ultra alto vácuo ou na presença de um 

gás de fundo. Porém, em condições de ultra alto vácuo, as taxas de deposição são reduzidas, 

devido ao processo de “resputtering” que ocorre pela presença de partículas energéticas na 
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pluma de plasma. Este processo se dá pela reemissão do material já depositado, que é causada 

pelo bombardeio de íons ejetados do alvo em direção ao nanomaterial/filme crescente. Para isso 

ocorrer, o bombardeio necessita ter fluxo e energia suficientes, que irá remover átomos 

previamente depositados no substrato (KESTER; MESSIER, 1993). Com o aumento da pressão 

do gás, as partículas têm sua energia reduzida, diminuindo o “resputtering” e aumentando a 

taxa de deposição (SCHARF; KREBS, 2002).  

Quando se aumenta a pressão, a partir da presença de um gás de fundo, como por 

exemplo o argônio (Ar) ou o oxigênio (O2), a Deposição por Laser Pulsado, tem se mostrado 

uma técnica de produção de nanopartículas e nanoestruturas que resulta em um bom controle 

do tamanho das partículas, procedendo na formação de um material menos denso, que são as 

estruturas colunares (PEREIRA et al., 2020). Em pressões ainda mais elevadas, há a formação 

de nanoespumas, que apresentam baixíssima densidade, e na ausência de gás de fundo, em 

vácuo, são formados os filmes finos (LACERDA et al., 2020).   

Durante o processo de produção no PLD, na presença de um gás de fundo, as 

nanopartículas são formadas antes de se depositarem sobre o substrato e o seu tamanho 

dependerá apenas da pressão de gás na câmara, caso seja usado o mesmo gás de fundo e a 

mesma distância entre o alvo e o substrato.  

 

 Suportes 
 

Diversos fatores podem influenciar na atividade catalítica de um metal, e um deles é a 

interação metal-suporte (BARANOVA et al., 2013; DOMÍNGUEZ-CRESPO et al., 2009). 

Visando aumentar a estabilidade do material e aumentar a área de sítios ativos expostos dos 

catalisadores de Ni, diversos autores estudaram suportes a base de carbono, como nanotubos de 

carbono (CHEN et al., 2018; GOROSPE; BALELA, 2020), grafeno (GOROSPE; BALELA, 

2020; SESELJ; ENGELBREKT; ZHANG, 2015) e  papel de fibras de carbono (PFC) (BOGGS; 
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BOTTE, 2010; KONG et al., 2014) possibilitando um aumento da atividade e da performance 

catalítica (LI et al., 2020).  

 

2.6.1 Papel de Fibras de Carbono (PFC) 

 O PFC (Figura 5) pode ser utilizado para aplicação eletroquímica, como em células a 

combustível e eletrocatalisadores, atuando como suporte de camada microporosa para 

catalisador. Apresentam como características, o transporte eficaz de gases e líquidos, boa 

condução de calor e eletricidade em ambientes corrosivos e de alta temperatura (CHEN; 

WANG; CHEN, 2010; SIQUEIRA, 2012; ZHOU et al., 2008).  

O PFC, quando exposto a temperaturas muito elevadas, pode apresentar mudanças 

estruturais na fibra, o que desencadeia na diminuição da porosidade, podendo provocar 

deterioração das propriedades condutoras, no desempenho térmico e afetando também as 

propriedades mecânicas do papel de carbono (SIQUEIRA, 2012). 

 

  
Figura 5 - Representação ilustrativa do Papel de Fibras de Carbono a olho nu e microscópica. 

 

O PFC, geralmente, recebe tratamento com revestimento de um polímero hidrofóbico 

para evitar encharcamento por água no eletrodo, nas células a combustível. O polímero mais 

comumente utilizado é o PTFE (politetrafluoretileno), que quando utilizado em quantidade 

pequena leva a uma hidrofobicidade insuficiente para remoção de água e quando aplicado em 
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excesso provoca um baixo desempenho da célula por bloquear os poros e por diminuir a 

condutividade elétrica (SIQUEIRA, 2012). 

Devido à sua característica hidrofóbica, o líquido não conseguirá penetrar no espaço 

interno do PFC e, em vez disso, permanecerá na superfície do PFC (TAN et al., 2018). Com 

isso, muitas vezes têm-se a necessidade de diminuição da hidrofobicidade, para aumentar o 

contato entre a superfície do PFC e a solução eletrolítica. 

Segundo, Siqueira (2012), as fibras de carbono podem apresentar diâmetro de filamento 

entre 5 e 15 µm, demonstrando alta resistência à tração e compressão, alta resistência à corrosão, 

fluência e fadiga, sendo muito utilizada em compósitos de indústrias das áreas automobilísticas 

e aeroespaciais, assim como em células a combustível. 

Outros benefícios trazidos pela fibra de carbono são o fornecimento de um caminho de 

percolação eficiente para elétrons, e seus adequados canais de poros formados entre as 

microfibras que podem gerar um transporte de massa rápido de eletrólitos para todos os 

materiais eletroquimicamente ativos. Sendo um suporte promissor para deposição de materiais 

ativos (TAN et al., 2018). 

Além de apresentar ótimas propriedades físicas, o PFC possui baixo custo, e apresenta 

uma alta proporção de área superficial por volume, não exibindo reatividade considerável, 

sendo essa, mínima para uma vasta quantidade de condições operacionais (BOGGS; BOTTE, 

2010). Por essas razões, pode ser utilizado como suporte para eletrocatalisadores, e assim servir 

como eletrodo anódico. 

 

2.6.1.1 Tratamento para diminuição da Hidrofobicidade do PFC 

Uma alternativa para diminuição da hidrofobicidade do PFC é o tratamento por Plasma, 

em que é fornecida energia elétrica a um gás precursor sob pressões reduzidas, tipicamente 

entre 10 mTorr e 10 Torr, que promoverá sua ativação química. A aplicação de uma tensão 
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relativamente alta originará a formação de um brilho visível, chamado de plasma de descarga 

luminescente, que consiste em elétrons livres do gás que adquiriram energia do campo elétrico. 

Este brilho é resultado do processo de recombinação de carga e o relaxamento de átomos 

eletronicamente excitados e moléculas (JANSEN, 1998).  

Os elétrons energéticos altamente acelerados do plasma colidem com as moléculas do 

gás precursor, decompondo-as em espécies menores de átomos e moléculas nos estados 

fundamental e excitado, elétrons, íons e radicais livres. Estas espécies, que são altamente 

reativas, depositam-se sob a superfície do substrato reagindo e modificando a superfície 

(UHLIG; GESSNER, 2003).  

Segundo HUNKE et al (2015), o tratamento de superfícies de PTFE por plasma de NH3, 

utilizado como o gás precursor, promove a perda parcial de flúor (defluorização), acompanhado 

da formação de hidrocarbonetos e até mesmo incorporação de oxigênio e grupos nitrogenados. 

A presença desses grupos polares leva ao aumento da energia superficial do PTFE e a parte 

dispersiva da energia superficial reduz consideravelmente, indicando que superfícies com baixa 

constante dielétrica (k), como o PTFE, após o tratamento com plasma de NH3, mudam de 

hidrofóbica para hidrofílica (LU et al, 2013).  

 

 

  



31 
 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Neste capítulo serão apresentados os materiais utilizados com seus respectivos métodos 

de preparo e as técnicas de caracterização os quais foram submetidos. 

 

 Tratamento do Suporte por Plasma 

O suporte utilizado é um PFC revestido com politetrafluoretileno (PTFE), o que concede 

hidrofobicidade ao material. Para diminuir sua característica hidrofóbica, o suporte foi 

submetido a um tratamento de plasma de amônia no sistema de Deposição Química Assistida 

por Plasma (PECVD).  

O PFC com dimensão de 6 cm de comprimento e 2 cm de altura foi colocado 

perpendicularmente no suporte de amostra dentro da câmara do reator de plasma, com metade 

(6 cm x 1cm) coberta com uma placa de Al, para que somente a metade descoberta recebesse o 

tratamento por plasma, conforme ilustrado na Figura 6.  

 

 
Figura 6 - Ilustração do PFC a ser submetido ao tratamento por plasma. 

 

O reator é acoplado a um sistema de vácuo e a um sistema de entrada e controle de fluxo 

do gás precursor. No interior da câmara é contido um sistema de eletrodos onde é aplicada a 

tensão de radiofrequência (RF), de potência ajustável. Na Tabela 1 abaixo, são apresentadas as 

condições do processo empregadas no tratamento do suporte por plasma. 
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Tabela 1 - Parâmetros utilizados no tratamento do suporte por PECVD. 

Substrato 
Gás 

precursor 
Tempo de 
processo 

Pressão de 
Trabalho 

Pressão 
Aparente 

Potência 
RF 

Self-bias 

Papel de fibra 
de Carbono 

NH3 

(100%) 
20 min 100 mTorr 120 mTorr 37 W 300 V 

 

 Produção de Nanopartículas de Ni por PLD 

O processo de produção de nanopartículas de Níquel por laser pulsado se deu em 

atmosfera de Argônio (Ar), gás inerte, a pressão de 1 Torr. Para isso, primeiramente, o alvo de 

Níquel metálico com pureza de 99,99% e o substrato, o PFC tratado com plasma de amônia, 

foram fixados dentro da câmara de vácuo, a uma distância de 3,5 cm entre ambos. A dimensão 

do substrato foi de 5 mm x 20 mm, sendo que a metade hidrofóbica do PFC foi coberto com 

fita de Kapton e a outra metade hidrofílica (5 mm x 10 mm) foi deixada exposta para a 

deposição, conforme ilustrado na Figura 7.  

 

 

 
Figura 7 - Ilustração do PFC a ser submetida a deposição de Ni. 

 

A câmara foi evacuada a uma pressão de base na ordem de 10-6 Torr, a partir de uma 

bomba mecânica de vácuo e uma bomba turbomolecular. Com a pressão de vácuo atingida, a 

válvula para entrada de gás (Ar) foi aberta e seu fluxo foi ajustado para que a pressão se 

mantivesse em 1 Torr. 
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A ablação se deu por um sistema que conta com um laser de Nd:YAG (yttrium 

aluminum garnet, Nd :Y3Al5O12) da Litron Lasers modelo NANO T250-10, utilizando o 

primeiro harmônico (1064 nm de comprimento de onda), uma fluência de 250 mJ/pulso, com 

duração de pulso de 7 ns e taxa de repetição de 10 Hz. Com o auxílio de uma lente, o laser foi 

alinhado e focalizado na superfície do alvo com um ângulo de incidência de 45°, promovendo 

a ablação dos átomos de Ni que se expandem na direção do substrato e depositam-se no mesmo. 

As deposições foram realizadas em três tempos diferentes, sendo eles, 3, 6 e 12 minutos, 

nominadas como 3-Ni/PFC, 6-Ni/PFC e 12-Ni/PFC, respectivamente. Na Figura 8 abaixo está 

representado o sistema utilizado na deposição por laser pulsado. 

 

 

 

Figura 8 - Equipamento de Deposição por Laser Pulsado. 
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 Caracterizações 

3.3.1 Espectroscopia Raman 

A espectroscopia Raman é uma técnica amplamente utilizada para avaliação de modes 

vibracionais das amostras, dando as informações químicas e estruturais. Essa técnica estuda a 

radiação dispersa resultante da colisão inelástica entre fótons no feixe de luz e moléculas do 

material estudado. Quando uma radiação passa através de um meio transparente, uma fração de 

luz é espalhada. A maioria de luz espalhada possui o mesmo comprimento de onda da luz 

incidente, apenas uma pequena parte tem um comprimento de onda diferente, que é dependente 

da estrutura química das moléculas responsáveis pelo espalhamento, sendo conhecido como 

espalhamento Raman (CHAUDHURI et al, 2006).  

A técnica utiliza a radiação a laser, com luz polarizada, coerente, monocromática, 

pequena em diâmetro e altamente colimada. O espectro Raman fornecerá uma medida direta 

das energias dos modos normais de oscilação de um material, que, intrinsecamente, dependem 

das interações entre os átomos presentes. Deste modo, o espectro vibracional de um material 

será significativamente modificado com a presença de mudanças na composição e nas 

estruturas, como interdifusão atômica, efeitos de estresse e confinamentos quânticos, 

possibilitando o estudo dessas propriedades por essa técnica. Basicamente três componentes 

são necessários para realização da caracterização: uma fonte de luz, um sistema dispersivo 

capaz de decompor a radiação espalhada pela amostra e um fotodetector (RODRIGUES; 

GALZERANI, 2012).  

Para a caracterização das fibras de carbono original (hidrofóbica) e as fibras tratadas por 

plasma (hidrofílicas), foi utilizado o espectrômetro Raman Witec – alpha 300, com 

comprimento de onda de 532 nm. Na Figura 9 abaixo, é representado o microscópio óptico 

utilizado na espectroscopia Raman. 
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Figura 9 - Microscópio óptico utilizado na espectroscopia Raman. 

 

3.3.2 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

O Microscópio eletrônico de Varredura é um equipamento que permite obter 

informações sobre a morfologia, características microestruturais e identificação de elementos 

químicos de uma amostra sólida, a partir de imagens com magnificação e resolução bem 

superior ao microscópio óptico.  

O funcionamento se dá pela utilização de um feixe de elétrons para o estudo da 

superfície da amostra. O feixe é guiado de forma a varrer a superfície do material através de um 

sistema de bobinas de deflexão e o sinal de imagem é resultante da interação entre o feixe 

incidente e a superfície da amostra. Com essa interação, uma série de radiações são emitidas, 

como os elétrons secundários, elétrons retroespalhados, raios-x característicos, fótons. Essas 
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emissões quando detectadas corretamente fornecem as informações de topografia, 

cristalografia, composição (DEDAVID; GOMES; MACHADO, 2007). 

Os elétrons secundários, que são os de baixa energia (<50 eV), fornecem imagens de 

alta resolução (3-5 nm), possibilitando identificação da topografia da superfície. Já os 

retroespalhados, de alta energia (>50 eV), irão fornecer informações de composição, ou seja, 

diferença de número atômico a partir do contraste (DEDAVID; GOMES; MACHADO, 2007). 

 

Figura 10 - Microscópio Eletrônico de Varredura JEOL, modelo JSM 7100F. 

 

Para captação de raios-x, o detector utilizado é o EDS, de dispersão de energia. Este, 

permite a análise qualitativa da composição química, análise semi-quantitativa da composição 

atômica e mapeamentos para localização de elementos químicos (PINTO, 2010). 

As fibras de carbono originais, hidrofóbicas, (PFC original); e hidrofílicas, (PFC 

tratado); e depositadas com Níquel nos diferentes tempos (3-Ni/PFC; 6-Ni/PFC; 12-Ni/PFC) 

foram caracterizadas por MEV para avaliação da morfologia, de possíveis modificações 

estruturais e identificação da composição atômica e distribuição do Níquel depositado. O 

equipamento utilizado, representado na Figura 10 é da marca JEOL, modelo JSM 7100F. 
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 Medidas Eletroquímicas 

3.4.1 Voltametria Cíclica 

A Voltametria Cíclica (VC) é uma análise voltamétrica utilizada para obter informações 

qualitativas que ocorrem na interface eletrodo-solução, permitindo identificar processos de 

oxidação e redução. É um método eletroquímico que possibilita avaliar a relação entre a 

corrente e o potencial durante a eletro-oxidação da substância em estudo. 

A célula eletroquímica utilizada neste trabalho é composta por 3 eletrodos, o eletrodo 

de trabalho (PFC depositada com nanopartículas de Ni), o eletrodo de referência de Hg/HgO e 

contra-eletrodo de platina. 

As medidas eletroquímicas foram realizadas em temperatura ambiente, utilizando o 

potenciostato µstat400 bipotenciostato/galvanostato, da Metrohm Dropsens. Previamente, o 

sistema foi submetido a um borbulhamento com gás N2 para expulsão de oxigênio durante 5 

min. As voltametrias cíclicas (VC) foram realizadas a uma taxa de varredura de 50 mVs-1 entre 

0 e 0,65 V vs Hg/HgO, passando por 10 ciclos consecutivos em uma solução de 1 mol L-1 de 

KOH (medida referente à caracterização eletroquímica do material) e em 5 ciclos consecutivos 

em uma solução de 0,33 mol L-1 de Ureia – 1 mol L-1 KOH (para medir a atividade catalítica 

dos materiais), com taxa de varredura de 10 mVs-1 entre 0 e 0,75 V vs Hg/HgO.  O procedimento 

foi realizado nos eletrocatalisadores de nanopartículas de Ni para os diferentes tempos de 

deposição (3, 6 e 12 min) no PFC.  

O resultado de corrente obtida na eletro-oxidação da ureia foi normalizada pela área 

superficial eletroativa (ESA - electroactive surface areas), que pode ser calculada a partir da 

Equação 6.  

ESA =  
𝑄

𝑞           (6) 

Q = carga requerida para reduzir Ni3+ para Ni2+ (NiOOH para Ni(OH)2) 
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q = carga relacionada a formação de uma monocamada de Ni(OH)2 a partir do NiOOH, que 

envolve um elétron, e o valor utilizado foi de 257 μC cm-2 (BROWN; SOTIROPOULOS, 2000; 

MACHADO; AVACA, 1994; YAN; WANG; BOTTE, 2012b). 

O valor de Q foi calculado a partir dos voltamogramas cíclicos, no suporte eletrolítico. 

Os resultados também foram normalizados para a área geométrica do eletrodo de trabalho (GSA 

- electrode geometric area), que foi de 0,5 cm2. 

 

3.4.2 Cronoamperometria 
 

A cronoamperometria (CA) é uma análise eletroquímica que estuda a variação de 

corrente medida entre o eletrodo de trabalho e o contra-eletrodo em função do tempo, sob um 

potencial de valor constante entre o eletrodo de trabalho e o eletrodo de referência. Esta técnica 

tem como principal objetivo avaliar a estabilidade catalítica dos materiais (SANTOS, 2016).  

Experimentos de cronoamperometria foram realizados também pelo potenciostato 

µstat400 bipotenciostato/galvanostato, da Metrohm Dropsens. Em que todas as amostras foram 

submetidas a um potencial fixo de 0,55 V vs Hg/HgO por 60 minutos. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES  
 

 Tratamento do Suporte por Plasma 
 

Após o tratamento do papel de fibra de carbono por plasma de NH3, gotejou-se água 

sobre a superfície tratada e não tratada, onde foi possível observar que a superfície tradada 

tornou-se hidrofílica, absorvendo a água, e a metade não tratada permaneceu hidrofóbica, o que 

viabilizou utilizá-la como um suporte eletrocatalítico a partir dessa mudança. Na Figura 11 (a) 

é apresentado o papel de fibra de carbono recebendo o tratamento por plasma e em (b) a foto 

obtida após o teste de gotejamento com água. 

 

Figura 11 - (a) suporte de papel de fibra de carbono sob o tratamento com plasma de NH3; (b) foto do PFC 
(metade esquerda que não recebeu tratamento, metade direita que recebeu tratamento). 

 

 Caracterizações 
 

4.2.1 Espectroscopia Raman 

O PFC original, não tratado, e o PFC tratado foram submetidos a espectroscopia Raman 

para avaliar e investigar modificações em sua superfície. Os resultados obtidos são apresentados 

na Figura 12.  
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Figura 12 - Espectro Raman do PFC original e do tratado por plasma. 

 

De acordo com o espectro obtido do papel de fibra de carbono original, não tratado, os 

picos apresentados indicam claramente que são referentes ao de carbono grafite, sendo a banda 

G em 1582 cm-1, banda D em ~ 1350 cm-1, banda D´ em aproximadamente 1620 cm-1 e a banda 

G´ em ~ 2700 cm-1 (PIMENTA et al., 2007).  

A banda G está associada a um modo de fônon duplamente degenerado para redes de 

carbono sp2. As bandas D e D´ estão relacionadas a presença de defeitos e, portanto, 

normalmente, ausentes no espectro de carbono grafite altamente cristalino. A banda G´ é um 

harmônico da banda D, uma característica do sobretom da banda D em diferentes tipos de 

materiais grafíticos. A relação entre a intensidade da banda D e a intensidade da banda G (ID/IG) 

é geralmente aplicada para analisar a quantidade de defeitos em materiais grafíticos (TAI et al., 

2006). Uma banda D relativamente fraca é claramente observada para o PFC original na Figura 

12, o que indica que o PFC é constituído por fibras de carbono grafite com uma pequena 

quantidade de defeitos. Após o tratamento por plasma, a intensidade da banda D aumentou 
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significativamente, o que sugere uma grande quantidade de geração de defeitos, enquanto outras 

bandas não foram notoriamente modificadas. 

 

4.2.2 Microscopia Eletrônica de Varredura 
 

4.2.2.1 PFC original  

Estudos detalhados da microestrutura foram realizados para o PFC original e tratado 

com plasma. Como pode ser visto na Figura 13, o PFC é constituído por fibras de carbono com 

diâmetros na faixa de 5-10 m, mostrando também a presença de poros e espaços vazios. A 

partir da imagem de elétrons retroespalhados do PFC original [Figura 11 (b)], é possível 

observar uma camada com brilho mais acentuado, comparando-se ao das fibras de carbono. 

Uma vez que a imagem do elétron retroespalhado promove o contraste de número atômico, e a 

superfície do PFC é hidrofóbica, a camada mais brilhante pode ser formada por uma rica 

quantidade de flúor, que é responsável pela superfície hidrofóbica do PFC. O flúor está presente 

nos revestimentos de PTFE (politetrafluoretileno). 

 

Figura 13 - Imagens de MEV em baixa ampliação do PFC original, (a) imagem em elétron secundário; (b) 
imagem em elétron retroespalhado. 

 



42 
 

4.2.2.2 PFC tratado 

Na Figura 14, onde estão apresentadas imagens do PFC tratado por plasma, é possível 

constatar através da imagem em elétron retroespalhado Figura 14 (b) que houve uma 

diminuição considerável da camada mais brilhosa, significando que o tratamento por plasma de 

NH3 foi responsável pela eliminação de grande parte deste elemento, o qual acredita-se ser 

flúor, que poderá ser comprovada por análise química qualitativa, através do EDS.  

 

 

Figura 14 - Imagens de MEV em baixa ampliação do PFC tratado, (a) imagem em elétron secundário; (b) 
imagem em elétron retroespalhado. 

 

 

4.2.2.3 PFC original × PFC tratado 

Para efeitos de comparação estrutural, imagens em alta resolução foram realizadas para 

o PFC original e PFC tratado, onde foi possível observar como o tratamento com plasma 

modificou a superfície das fibras de carbono. Na Figura 15 (a), referente a PFC original, nota-

se que a superfície da fibra era mais plana, e com o ataque por plasma muitos pontos 

nanométricos apareceram e foram homogeneamente distribuídos na superfície das fibras de 

carbono, deixando-a com característica rugosa [Figura 15 (b)]. 
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Figura 15 - (a) imagem de alta resolução do PFC original; (b) imagem de alta resolução do PFC tratado, ambos 
em elétron secundário e mesma amplificação. 

 

O resultado está de acordo com a conclusão dos espectros Raman, que sugeriu uma alta 

geração da quantidade de defeitos devido ao ataque por plasma. Ambas as transformações de 

uma superfície hidrofóbica para uma hidrofílica, e o surgimento de rugosidade na superfície, 

aumentam e beneficiam o comportamento catalítico. Enquanto a primeira aumenta o contato da 

superfície do PFC com a solução, a última aumenta a área específica superficial. 

O mapeamento químico do PFC original e do PFC tratado foi realizado pela análise de 

EDS, que é apresentado na Figura 16, sendo de (a) – (c) referentes ao PFC original e de (d) – 

(f) correspondentes ao PFC tratado. Confirma-se que as fibras originais do PFC são compostas 

por carbono puro e a camada brilhante é rica em flúor (F). Nenhum outro elemento com 

concentração superior ao nível de contaminação foi observado. O primeiro efeito do processo 

de tratamento por plasma é a remoção do flúor, que é claramente mostrado na Figura 16 (c) e 

(f). A maior parte do flúor foi removido pelo plasma de NH3 e apenas alguns deles foram 

deixados nos cantos agudos, onde era mais difícil para a geração do plasma.  
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Figura 16 - (a) imagem em elétron retroespalhado com baixa ampliação do PFC original, mapeamento químico 
com EDS do (b) C e (c) F no PFC original. (d) imagem em elétron retroespalhado com baixa ampliação do PFC 

tratado por plasma, mapeamento químico com EDS do (e) C e (f) F no PFC tratado por plasma. 

 

As análises quantitativas médias dos espectros de EDS obtidos a partir dos resultados 

de mapeamento elementar para PFC original e tratado demonstraram claramente uma 

diminuição do flúor de ~ 30% em peso para ~ 9% em peso após o condicionamento do plasma, 

como é apresentado na Figura 17 e Figura 18.  

A ausência de sinal de nitrogênio no espectro EDS para o PFC tratado sugere que não 

há amônia residual na superfície do PFC. A diminuição significativa da concentração de flúor 

na superfície resultou na transformação da superfície do PFC de hidrofóbica para hidrofílica. 
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Figura 17 - Espectros médios do mapeamento químico com EDS do PFC original. 

 

 

Figura 18 - Espectros médios do mapeamento químico com EDS do PFC tratado por plasma. 
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4.2.2.4 Eletrocatalisador 3-Ni/PFC 

Após a deposição por 3 minutos com nanopartículas de Ni no PLD sobre o PFC tratado, 

um estudo detalhado da microestrutura foi feito com o MEV, e as imagens são mostradas na 

Figura 19.  

 

Figura 19 - Imagens de MEV do eletrocatalisador 3-Ni/PFC. (a) imagem em elétron secundário com baixa 
ampliação, (b) imagem em elétron retroespalhado com baixa ampliação, (c) imagem em elétron secundário com 

alta ampliação, (d) imagem em elétron retroespalhado com alta ampliação. 

 

A amostra de 3-Ni/PFC mostrou que muitas partículas nanométricas apareceram na 

superfície de cada nanofibra. A imagem de alta resolução [Fig. 19 (c)] acusou que as 

nanopartículas brilhantes na Figura 19 (a) são não regulares e são constituídas por partículas de 

tamanho menor (<100 nm). A imagem de elétrons retroespalhados [Figura 19 (b e d)] mostra 

claramente o contraste de número atômica, indicando que as nanopartículas são compostas por 

elementos mais pesados que C e, neste trabalho, é aparentemente Ni. Com 3 minutos de 
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deposição, as nanopartículas de Ni encontram-se bem dispersas na superfície do PFC, sem 

grandes aglomerações. 

4.2.2.5 Eletrocatalisador 6-Ni/PFC 

Com 6 minutos de deposição de Ni, é possível observar que ocorreu uma maior 

aglomeração das nanopartículas de Ni nas fibras de carbono, comparando-se com a amostra 

com o tempo de deposição de 3 minutos. Além disso, as nanopartículas começaram a se 

conectar umas com as outras e formaram padrões maiores. Com a imagem retroespalhada de 

elétrons, vista em Figura 20 (b e d), ainda é possível ver a morfologia de baixa densidade e que 

cada um dos padrões maiores são, na verdade, uma montagem sobreposta de muitas 

nanopartículas menores. 

 

Figura 20 - Imagens de MEV do eletrocatalisador 6-Ni/PFC. (a) imagem em elétron secundário com baixa 
ampliação, (b) imagem em elétron retroespalhado com baixa ampliação, (c) imagem em elétron secundário com 

alta ampliação, (d) imagem em elétron retroespalhado com alta ampliação. 
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Nota-se também, que o tamanho médio das nanopartículas aglomeradas é maior do que 

o dos materiais preparados com 3 minutos de deposição de Ni, porém ainda é inferior a 100 nm, 

conforme visto na Figura 20 (c). 

 

4.2.2.6 Eletrocatalisador 12-Ni/PFC 

Para as amostras com ainda mais nanopartículas de Ni depositadas, tempo de deposição 

de 12 minutos, também foram realizadas imagens tanto em elétron secundário, quanto em 

retroespalhado, e foi possível constatar que os tamanhos dos aglomerados de nanopartículas 

aumentaram significativamente, com um valor médio atingindo cerca de 200 nm, conforme 

visualizado na Figura 21 (c). As nanopartículas de pequeno tamanho como vistas na Figura 19 

(c) referente a amostra 3-Ni/PFC e Figura 20 (c) referente a amostra 6-Ni/PFC, dificilmente são 

vistas e, no lugar, partículas muito maiores e condensadas apareceram na Figura 21 (c). 

Embora, a partir das imagens de elétrons retroespalhados fosse possível concluir que as 

nanopartículas depositadas podem ser de Ni, faz-se necessário comprovar por EDS. A Figura 

22 (a) - (f) mostram os resultados do mapeamento elementar de Ni por EDS para a amostra 12-

Ni /PFC. A distribuição de Ni no mapeamento de baixo aumento [Figura 22 (c)] corresponde 

perfeitamente à estrutura e morfologia do PFC como mostrado na Figura 22 (a).  
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Figura 21 - Imagens de MEV do eletrocatalisador 12-Ni/PFC. (a) imagem em elétron secundário com baixa 
ampliação, (b) imagem em elétron retroespalhado com baixa ampliação, (c) imagem em elétron secundário com 

alta ampliação, (d) imagem em elétron retroespalhado com alta ampliação. 

 
Figura 22 - (a) imagem em elétron retroespalhado com baixa ampliação 12-Ni /PFC, mapeamento químico com 
EDS do (b) C e (c) Ni no 12-Ni /PFC. (d) imagem em elétron retroespalhado com alta ampliação do 12-Ni /PFC, 

mapeamento químico com EDS do (e) C e (f) Ni no 12-Ni/PFC. 
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O resultado indica que as nanopartículas de Ni se depositaram de maneira uniforme e 

homogênea na superfície do suporte, sendo toda recoberta por Ni. As áreas pretas na Figura 22 

(c) não significam ausência de partículas de Ni, mas uma menor detecção de sinal de raios-X 

de Ni. Nesses locais, as nanopartículas de Ni foram depositadas na parte mais profunda do PFC 

e, devido ao efeito de forma, os fótons de raios-X de Ni excitados pelo feixe de elétrons 

dificilmente conseguem chegar ao detector. O mapeamento em alta resolução do elemento Ni 

na Figura 22 (f) mostra claramente que as aglomerações são de partículas de Ni. 

Além disso, o eletrocatalisador 12-Ni/PFC também foi submetido a análise de imagem 

em seção transversal no MEV, com o objetivo de conhecer o comportamento e o sentido de 

crescimento dos aglomerados de nanopartículas de Ni. 

 

Figura 23 - Imagens de MEV da seção transversal do eletrocatalisador 12-Ni/PFC. (a) imagem em elétron 
secundário, (b) imagem em elétron retroespalhado. 

 

A Figura 23 (a) e (b) mostram uma visão lateral da camada de Ni depositada no topo de 

uma fibra. Pode-se observar que as nanopartículas aglomeradas possuem estrutura colunar com 

altura de várias centenas de nanômetros. Quase toda a superfície do PFC é coberta por Ni. 

Nanopartículas de menores tamanhos ainda podem ser vistas na borda da camada de Ni e da 

fibra de C.  
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 Medidas Eletroquímicas 
 

4.3.1 Voltametria Cíclica (VC) 
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Figura 24 - Voltamogramas cíclicos dos eletrocatalisadores 3-Ni/PFC, 6-Ni/PFC e 12-Ni/PFC em 1 mol.L-1 de 

KOH, com taxa de varredura de 50 mV.s-1. 

 

As curvas obtidas nas voltametrias cíclicas utilizando os eletrocatalisadores 3-Ni/PFC, 

6-Ni/PFC e 12-Ni/PFC na solução de 1 mol L-1 de KOH, com o potencial de 0,0 V a 0,65 V, 

com taxa de varredura de 50 mV.s-1, são apresentadas na Figura 24. O comportamento das 

curvas obtidas nesse experimento estão de acordo com outros estudos realizados, em que foram 

utilizadas condições similares a deste trabalho para eletrocatalisadores de Ni (WANG et al., 

2013; ZHOU et al., 2019). 
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A característica de oxi-redução (redox) do níquel pode ser vista nos voltamogramas 

cíclicos. O pico na varredura direta corresponde à oxidação de Ni2+ em Ni3+ [Ni(OH)2 para 

NiOOH] e o pico na varredura reversa está relacionado à redução de Ni3+ em Ni2+ (WANG et 

al., 2012, 2013). Nota-se que o eletrocatalisador 3-Ni/PFC apresenta seu par de picos redox em 

0,55 e 0,45 V; já para o 6-Ni/PFC, o par de picos redox estão em 0,56 e 0,45 V; e para o 

eletrocatalisador de maior tempo de deposição, o 12-Ni/PFC, o par de picos redox encontram-

se em 0,58 e 0,42 V; que estão bem definidos para o par redox Ni2+/ Ni3+, resultantes das 

espécies β-Ni(OH)2 /β-NiOOH que se formam na superfície do catalisador em meios alcalinos 

(WANG et al., 2013; ZHOU et al., 2019). 

Ressalta-se que a fase ativa do catalisador, responsável pela eletro-oxidação da ureia, é 

o NiOOH (Ni3+) (WANG et al., 2013; ZHAN et al., 2019). Como pode ser visto, a corrente 

relacionada ao processo de oxidação e redução do níquel aumenta do eletrodo 3-Ni/PFC para o 

12-Ni/PFC, o que pode estar relacionado a uma maior quantidade de níquel depositado no PFC, 

devido ao maior tempo deposição. As áreas superficiais ativas, ESA, calculadas para o 3-

Ni/PFC, 6-Ni/PFC e 12-Ni/PFC foram 3,81 cm2, 6,92 cm2 e 7,86 cm2, respectivamente. Como 

pode ser visto, a ESA quase dobra (82%) de 3 minutos para 6 minutos de deposição de níquel, 

o que é razoável. Por outro lado, de 6 minutos para 12 minutos de deposição a ESA aumenta 

apenas 13,6%. 

Conforme apresentado nas figuras 19, 20 e 21, o tamanho médio das partículas 

aglomeradas dos materiais aumenta com o aumento do tempo de deposição de níquel, sugerindo 

menor aumento de área superficial específica para o material preparado usando deposição de 

tempo mais longo. No entanto, a deposição de tempo mais longo também resulta em maior 

quantidade de níquel e maior cobertura de superfície do PFC. Comparando os materiais 3-

Ni/PFC, 6-Ni/PFC, espera-se que 6-Ni/PFC tenha uma carga de níquel duas vezes maior do que 

3-Ni/PFC, visto que o tempo de deposição dobrou, a mesma comparação pode ser feita para 6-
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Ni/PFC e 12-Ni/PFC. Assim, embora a deposição de níquel de 12-Ni/PFC seja duas vezes maior 

que a de 6-Ni/PFC, resulta em uma área superficial específica apenas 13,6% maior, o que está 

relacionado ao grande tamanho de partículas aglomeradas observada para o eletrocatalisador 

12-Ni/PFC. 

As curvas obtidas das voltametrias cíclicas dos eletrocatalisadores 3-Ni/PFC, 6-Ni/PFC 

e 12-Ni/PFC em 1 mol L-1 de KOH + 0,33 mol L-1 de ureia na faixa de potencial de 0,0 V a 

0,75 V e normalizadas por ESA são mostradas no Figura 25.  
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Figura 25 - Voltamogramas Cíclicos dos eletrocatalisadores 3-Ni/PFC, 6-Ni/PFC e 12-Ni/PFC em 1 mol L-1 de 

KOH + 0.33 mol L-1 de ureia, com taxa de varredura de 10 mV.s-1 e normalizadas por ESA. 

 

Como pode ser visto, o potencial de início, que é um parâmetro importante a ser extraído 

dos experimentos de VC, foi cerca de 30 mV menos positivo em 3-Ni/PFC (0,47 V) do que em 

6-Ni/PFC e 12-Ni/PFC (0,50 V). A diminuição do potencial de início está relacionada a uma 

mudança na energia de ativação necessária para o processo, e um catalisador adequado aumenta 

a taxa de reação diminuindo a energia de ativação (BARAKAT et al., 2019). É importante 
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ressaltar que o potencial de início começa no potencial semelhante ao de conversão de Ni2+ para 

Ni3+, indicando que NiOOH é a fase ativa para a reação de eletro-oxidação da ureia (SINGH; 

SCHECHTER, 2018; ZHAN et al., 2019). 

Outro dado importante dos experimentos de VC é a densidade de corrente de pico. A 

densidade de corrente máxima em 3-Ni/PFC foi cerca de 8% e 99% maior do que em 6-Ni/PFC 

e 12-Ni/PFC, respectivamente. Assim, considerando tanto a densidade de corrente de pico 

quanto o potencial de início, os melhores resultados foram obtidos utilizando o catalisador 3-

Ni/PFC. No entanto, a densidade de corrente máxima em 3-Ni/PFC foi apenas cerca de 8% 

maior do que em 6-Ni/PFC. Conforme mostrado nas imagens de MEV (Figura 19), as partículas 

aglomeradas de Ni em 3-Ni/PFC são menores (<100 nm) do que os outros materiais e não 

cobriram a superfície do PFC completamente.  

Por outro lado, para o catalisador 12-Ni/PFC, o tamanho médio das partículas de 

aglomerados de níquel é de cerca de 200 nm, apresentando-se como aglomerações densas, 

cobrindo quase completamente a superfície do PFC. As partículas de níquel de 6-Ni/PFC 

também se apresentam mais aglomeradas do que em 3-Ni/PFC, mas as partículas de 

aglomerados de Ni também são menores que 100 nm. Estudos relatam que os materiais com 

pelo menos uma dimensão menor que 100 nm apresentam propriedades diferentes dos que os 

materiais bulk, tais como, confinamento quântico, elétrico, magnético (WANG et al., 2012). 

Também é relatado que o níquel, quando em nanopartículas, apresenta atividade 

catalítica superior em relação à reação de eletro-oxidação da ureia se comparado ao níquel bulk 

(LAN; TAO, 2011; WANG et al., 2013). Nesse sentido, a maior atividade catalítica de 3-

Ni/PFC seguida por 6-Ni/PFC pode estar relacionada à menor aglomeração de partículas de 

níquel, devido ao menor tamanho do aglomerados e melhor dispersão no suporte de PFC do 

que para o 12-Ni/PFC. 
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Porém, ao normalizar os resultados para a área geométrica do eletrodo, considerando a 

aplicabilidade real, o eletrocatalisador 6-Ni/PFC obteve o melhor resultado, conforme é 

apresentada na Figura 26 o comparativo das densidades de corrente obtidas na voltametria 

cíclica dos eletrocatalisadores 3-Ni/PFC, 6-Ni/PFC e 12-Ni/PFC em 1 mol L-1 de KOH + 0.33 

mol L-1 de ureia, com taxa de varredura de 10 mV.s-1. 
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Figura 26 - Picos de densidade de corrente de eletro-oxidação da ureia obtidos na VC normalizada por GSA. 

 

Os valores de densidade de corrente foram 36, 62 e 38 mA.cm-2 para 3-Ni/PFC, 6-

Ni/PFC e 12-Ni/PFC, respectivamente, resultando na superioridade do 6-Ni/PFC de 

aproximadamente 70% em relação ao 3-Ni/PFC e 62% maior que o 12-Ni/PFC. Considerando 

que se espera duas vezes mais níquel no 6-Ni/PFC em relação ao 3-Ni/PFC, uma vez que o 

tempo de deposição do níquel dobrou, esperar-se-ia também uma densidade de corrente duas 

vezes maior. Entretanto, essa relação seria verdadeira apenas se ambos os materiais tivessem 

os aglomerados de nanopartículas de níquel com o mesmo tamanho, o que com base na análise 

de MEV e no ESA não o são, ambos os resultados sugerem que os tamanhos das nanopartículas 

de níquel de 6-Ni/PFC são ligeiramente maiores. A densidade de corrente da eletro-oxidação 

de ureia em 12-Ni/PFC é quase a mesma que em 3-Ni/PFC, o que pode ser devido às grandes 

(> 200 nm) aglomerações de nanopartículas de níquel para o 12 -Ni/PFC. 



56 
 

4.3.2 Cronoamperometria 

A estabilidade catalítica dos materiais foi medida por meio de análises de 

cronoamperometria realizadas em solução de 1 mol L-1 de KOH + 0.33 mol L-1 de ureia para 

os eletrocatalisadores 3-Ni/PFC, 6-Ni/PFC e 12-Ni/PFC, tendo como potencial de estudo 0,55 

V, com tempo de análise de 60 minutos, os resultados são apresentadas na Figura 27 a seguir. 
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Figura 27 - Medidas cronoamperométricas em 0,55 V vs Hg/HgO dos eletrocatalisadores 3-Ni/PFC, 6-Ni/PFC e 
12-Ni/PFC em 1 mol L-1 de KOH + 0.33 mol L-1 de ureia normalizada por ESA. 

 

Assim como para os resultados obtidos na VC, o eletrocatalisador 3-Ni/PFC apresentou 

melhor desempenho. A densidade de corrente da eletro-oxidação de ureia em 3-Ni/PFC no final 

do experimento de cronoamperometria foi 44% e 133% maior do que em 6-Ni/PFC e 12-

Ni/PFC, respectivamente. Como pode-se visualizar, a densidade de corrente diminuiu 

lentamente ao longo do tempo, que se dá  devido às bolhas de gás produzidas (N2, CO2) como 

produtos da eletro-oxidação de ureia ou devido ao bloqueio dos sítios ativos pelos 

intermediários de reação (GAN et al., 2019; ZHAN et al., 2019), como por exemplo o monóxido 
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de carbono, CO, que pode causar a desativação do NiOOH, que é a fase ativa responsável por 

promover a eletro-oxidação da ureia (QUYNH et al., 2018). 

O consumo de ureia no processo de eletro-oxidação também influencia a queda de 

corrente ao longo do tempo (YAN; WANG; BOTTE, 2012a, 2012b). Como pode ser observado, 

a densidade de corrente da eletro-oxidação da ureia no eletrocatalisador 3-Ni/PFC no início do 

processo é muito maior do que nos outros dois eletrocatalisadores. Esse comportamento poderia 

resultar em um consumo mais rápido de ureia próximo à superfície do eletrodo, resultando em 

uma diminuição mais abrupta da corrente nos primeiros minutos do experimento. Este 

comportamento para os materiais responsáveis pela obtenção de maior densidade de corrente a 

partir do processo de eletro-oxidação da ureia também é observado na literatura  (YAN; 

WANG; BOTTE, 2012a, 2012b). 

Conforme discutido anteriormente nos resultados das voltametrias cíclicas, o menor 

tamanho de aglomerados de nanopartículas de Ni e a melhor dispersão encontradas para o 

eletrocatalisador 3-Ni/PFC pode ser a razão para sua atividade catalítica superior e melhor 

desempenho frente a eletro-oxidação da ureia, comparando-se com os demais 

eletrocatalisadores, 6-Ni/PFC e 12-Ni/PFC. 

Assim, como na VC, os resultados da cronoamperometria foram normalizados também 

para área geométrica do eletrodo, que são apresentados na Figura 28. 
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Figura 28 - Densidade de corrente obtida na Cronoamperometria em 60 min de experimento normalizada por 

GSA. 

 

As densidades de corrente apresentadas na Figura 28 corroboram com os resultados 

obtidos na VC, quando normalizadas para área geométrica, sendo a amostra 6-Ni/PFC que 

apresenta maior densidade de corrente ao final da cronoamperometria, que pode ser devido à 

uma maior quantidade de nanopartículas de Ni, comparando-se com a amostra 3-Ni/PFC, já a 

amostra 12-Ni/PFC por ser a que apresenta maior aglomeração de nanopartículas, obteve assim, 

uma menor densidade de corrente. 
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5 CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHO FUTURO 
 

 Conclusões 
 

O papel de fibra de carbono comercial, originalmente coberto com PTFE, empregado 

como suporte para o catalisador de Ni, foi devidamente tradado por plasma de NH3 e teve sua 

superfície transformada de hidrofóbica para hidrofílica, comprovada por teste prático com 

gotejamento de água e também confirmada pelas imagens de MEV e EDS, no qual mostraram 

diminuição significativa de Flúor na sua composição. Além disso, com o tratamento, houve 

aumento de defeitos nas fibras de Carbono, indicadas pelo espectro de Raman e também 

comprovada pelas imagens de MEV, no qual houve surgimento de rugosidade nas fibras. 

As nanopartículas de Ni foram formadas e depositadas sobre o PFC tratado através da 

técnica de deposição por laser pulsado (PLD), nos tempos de 3, 6 e 12 minutos de deposição 

para obter diferentes quantidades de Ni sobre o suporte, que ocorre de forma crescente com o 

tempo. As imagens de MEV revelaram que as nanopartículas de Ni foram depositadas de forma 

homogênea, promovendo o recobrimento de toda a superfície do PFC. Notou-se também, que 

houve aglomeração das nanopartículas de Ni em todas as amostras, e que o crescimento dos 

aglomerados se dá de acordo com o maior tempo de deposição. Por EDS, foi identificado que 

a composição química do eletrocatalisador é majoritariamente composta por C e Ni. 

Os voltamogramas cíclicos mostram que a amostra 3-Ni/PFC apresenta melhor 

atividade catalítica devido à menor aglomeração e, portanto, mais sítios ativos na superfície das 

nanopartículas de Ni. O potencial de início mais baixo também foi observado nesta amostra. 

Para aplicações reais, a corrente normalizada pela área geométrica do eletrodo torna-se 

importante e os resultados experimentais mostram que o 6-Ni/PFC tem melhor desempenho, 

com densidade de corrente ~ 60% maior do que as outras duas amostras. 
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O estudo mostra que os elterocatalisadores utilizados como eletrodo anódico para eletro-

oxidação da Ureia desempenharam atividade e apresentaram boa estabilidade, e que o PFC pode 

ser usado como suporte de catalisador de baixo custo e ambientalmente amigável.  

 

 Sugestões para Trabalho Futuro 
 

Como sugestões para trabalhos futuros: 

1) Uma das propostas seria o preparo do eletrocatalisador de Ni com um menor 

tempo de deposição, com o objetivo de obter uma maior quantidade de sítios 

ativos e assim uma maior atividade catalítica normalizada por área superficial 

eletroativa.  

2) E outra sugestão seria a deposição de átomos de Ni sobre a superfície do papel 

de fibra de carbono, com a intenção de produzir catalisadores de átomos únicos 

(single átomos) para gerar sítios ativos bem definidos. 
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