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A busca por fontes de energia limpa vem sendo um dos focos da sociedade nas últimas décadas. Dentre
elas o biocombustível, onde a gaseificação se destaca por realizar a conversão de biomassa em gás
combustível. Nesse processo o catalisador Ni/maienita pode exercer uma importante função no
craqueamento do alcatrão gerado na gaseificação de capim elefante com CO2 . Existem vários métodos
de produção de maienita, e um novo processo de produção utilizando ultrassom foi recentemente
desenvolvido pelo grupo. Este trabalho tem o objetivo de estudar a influência do ultrassom na etapa de
impregnação do suporte de maienita com Ni. O catalisador Ni/maienita foi produzido a partir da
impregnação com Ni usando o método de impregnação úmida. 20 g de maienita foram adicionadas à
200 mL de água deionizada e 5,22 g de Ni(NO3)2·6H2O, (5% m/m de Ni). A suspensão foi evaporada sob
agitação magnética na temperatura de 80 °C até a redução do volume para metade do volume inicial.
Uma amostra análoga foi submetida a ação de ultrassom na potência de 200 W por 10 min antes do
procedimento de evaporação com o objetivo de verificar se a utilização de ultrassom pode melhorar
a dispersão do Ni no suporte. A pasta formada após a evaporação foi seca a 120 °C e posteriormente
calcinada na temperatura de 1000 °C por 4 h. A avaliação da influência da aplicação de ultrassom na
dispersão do níquel, na forma de NiO, foi avaliada a partir do tamanho médio de cristalito. As amostras
produzidas com aplicação de ultrassom apresentaram um tamanho de cristalito menor em comparação
às amostras sem utilização do mesmo, além disso, também apresentaram um aumento da área
superficial do material após a impregnação. O tamanho médio do cristalito de NiO nas amostras sem a
utilização de ultrassom foi de 51,9 nm, enquanto as amostras produzidas utilizando o método de
produção com ultrassom tiveram o tamanho médio de 46,2 nm, uma diminuição de 5,7 nm. O aumento
da área superficial após a impregnação foi de 2,1 m²/g , amostras sem ultrassom obtiveram uma média
de 8,7 m²/g, já as amostras com uso de ultrassom tiveram uma média de 10,8 m²/g. Desta forma, é
possível concluir que, o método de impregnação de maienita com ultrassom resulta em um menor
tamanho médio de cristalito de NiO e uma maior área superficial específica das amostras, o que
demonstra que a aplicação do mesmo melhora a dispersão do níquel no suporte.
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