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Introdução 

A ureia é um composto rico em hidrogênio, e 
pode ser encontrada em efluentes domésticos e 
industriais. A partir dela pode-se gerar H2 para ser 
utilizado em células a combustível ou gerar energia 
elétrica a partir da eletro-oxidação da mesma [1]. 
Diante disso, eletrocatalisadores nanoestruturados 
baseados em níquel e platina foram desenvolvidos 
para serem aplicados frente a reação de eletro-
oxidação da ureia com o objetivo de alcançar alta 
atividade eletrocatalítica. 

As nanopartículas de níquel foram sintetizadas 
pelo método do borohidreto de sódio e as 
nanopartículas de platina foram sintetizadas e 
suportadas na superfície do níquel pela troca 
galvânica [2]. Os materiais foram caracterizados 
fisicamente por difração de raios-X (DRX), 
microscopia eletrônica de transmissão em modo 
varredura (STEM) e espectroscopia por energia 
dispersiva (EDS). As composições, em razões 
molares, dos nanocatalisadores obtidos foram: 
NiPt/C 95:5 e NiPt/C 90:10.  

Os nanocatalisadores foram analisados 
eletroquimicamente por meio das técnicas de 
voltametria cíclica (VC) e Cronoamperometria (CA). 
As análises foram feitas em meio de KOH 1 mol L-1, 
tanto na ausência da ureia, quanto na presença da 
mesma na concentração de 0,33 mol L-1.  

Resultados e Discussão 

As micrografias STEM mostram aglomerados de 
platina menores que 1 nm dispersos na superfície 
de Ni e no material de suporte de carbono, bem 
como nanopartículas de Pt de cerca de 2 nm (Fig. 
1a e 1b). Tanto o VC (Fig. 2a) quanto o CA (Fig. 2b) 
mostram que a adição de platina aumentou a 
atividade catalitica do material para a eletro-
oxidação da uréia, bem como a sua estabilidade.  

Os melhores resultados usando este material 
podem ser atribuídos ao níquel sendo convertido em 
α-Ni(OH)2 (Ni2+) e posteriormente é oxidada em β-
NiOOH (Ni3+) [3]. Essa transição de α para β é 
responsável por um aumento da atividade catalítica 
em reações de eletro-oxidação de pequenos 
compostos orgânicos, principalmente para a uréia, 
uma vez que o β-NiOOH é a fase ativa para a 
oxidação dessa molécula [1]. A inserção de 

pequenas quantidades de Pt ao Ni promoveu um 
efeito sinérgico para reação de oxidação de ureia. 

 
Fig 1. Micrografias em (A) NiPt 95:5 (B) NiPt 90:10 

  
 
Fig 2. (A) VC em 10 mV s-1 e (B) CA em 0,5V 

 

Conclusões 

Os resultados obtidos mostram que os 
materiais com uma pequena adição de platina na 
sua composição, apresentam a melhor atividade 
catalítica para o processo em questão. Sendo 
evidenciado pelos menores sobrepotenciais obtidos 
com os materiais contendo platina sendo 0,35V, 
0,36V e 0,38V para NiPt 90:10, NiPt 95:5 e Ni, 
respectivamente. Além disso, nos materiais 
contendo platina a densidade de corrente do 
processo foi cerca de 1,2 vezes maior em relação 
ao material contendo apenas níquel, como pode ser 
visto na cronoamperometria. 
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