
Resumo 

Nesta Tese compara-se e interpreta-se a actividade catalítica de carvões activados impregnados 

preparados para promover a oxidação catalítica completa de benzeno, presente em efluentes 

gasosos associados à remediação de solos. No tratamento de efluentes gasosos a utilização de 

carvões activados como suporte de catalisadores permite beneficiar, quer da retenção dos poluentes 

orgânicos na estrutura porosa do carvão, quer da oxidação catalítica completa devido à presença do 

catalisador. A oxidação completa de compostos orgânicos voláteis sem perda significativa do carvão 

por gasificação requer actividade elevada a uma temperatura baixa. Assim sendo, é necessária uma 

dispersão do catalisador adequada uma vez que controla a eficiência da conversão nos poros a que 

os poluentes têm acesso, sendo por isso determinante a metodologia de impregnação das espécies 

activas no suporte. Quando essa impregnação é efectuada na matéria-prima base ou após a 

activação, a influência da matéria-prima na estrutura porosa e na dispersão do catalisador é já 

conhecida através de publicações anteriores. Neste estudo pretendeu-se analisar essa influência 

quando a etapa de impregnação é efectuada após a carbonização de diferentes precursores de 

carvão, pois esse conhecimento é ainda escasso. Como matérias-primas foram utilizados caroços de 

azeitona, serrim, casca de noz e casca de amêndoa. Com o objectivo de se avaliar a influência da 

metodologia de impregnação de CoO, CO3O4 e CrO3 na sua dispersão na estrutura porosa do carvão, 

recorreu-se a duas metodologias de impregnação: impregnação após activação e impregnação entre 

a carbonização e a activação. Na primeira sequência, os óxidos impregnados depositaram-se na 

superfície interna, bloqueando parte da estrutura porosa inicial dos carvões obtidos com todas as 

matérias-primas. Quando a impregnação foi efectuada após a carbonização, as espécies metálicas 

actuaram como catalisadores durante a etapa de activação, permitindo o desenvolvimento de uma 

estrutura microporosa com poros bem desenvolvidos e uma estrutura mesoporosa adequada à 

deposição das espécies activas. A comparação da actividade catalítica foi efectuada usando um 

reactor cromatográfico, metodologia esta que se mostrou muito apropriada e eficiente para testar 

vários catalisadores em diferentes condições de temperatura. A interpretação dos resultados obtidos 

para a conversão do benzeno foi feita considerando a influência da metodologia de impregnação, da 

estrutura dos carvões, da espécie impregnada e respectiva percentagem mássica e também da 

matéria-prima usada para a preparação dos carvões. Das espécies activas testadas concluiu-se que 

CrO3 tem o pior desempenho, sendo CO3O4 o melhor catalisador, em todas as matérias-primas 

impregnadas. Com CO3O4 impregnado em carvão activado obtido a partir de casca de amêndoa 

obtiveram-se conversões elevadas às mais baixas temperaturas. Os catalisadores preparados 

mostraram-se vantajosos relativamente a outros catalisadores equivalentes suportados em alumina.  



Abstract 

The main purpose of this work is to compare catalytic activity of impregnated active carbons prepared 

in order to use them as catalysts for the deep oxidation of volatile organic compounds on atmospheric 

emissions associated to soil remediation. The use of activated carbons as catalyst supports in the 

treatment of gaseous effluents makes it possible to take advantage of both the enhanced retention of 

organic pollutants in the porous system of the carbon, and the possibility of complete oxidation at 

lower temperatures, due to the presence of the catalyst. Very high activity at low temperature is 

required, to promote almost complete oxidation of volatile organic compounds without significant loss 

of carbon by gasification. For this, a good dispersion of the catalyst is required, as it regulates the 

conversion efficiency in the pores where pollutants can access to be converted. Therefore the metal 

species impregnation methodology in the support is a key factor. When impregnation is performed on 

the raw material or after activation, the influence of raw material on the structure and on the catalyst 

dispersion is already well studied. This work aims to analyse the influence of raw material when 

impregnation step is performed after carbonization of different carbon precursors, once this knowledge 

is yet very scarce. Olive stones, pinewood sawdust, nut shells and almond shells were used as raw 

materials. In order to evaluate the influence of impregnation methodology of CoO, CO3O4 and CrO3 on 

the catalyst dispersion in the carbon porous structure, the impregnation step was made after activation 

and between carbonization and activation. On the first sequence, for all the raw materials, the 

impregnated oxides must be deposited on the internal surface, blocking part of the initial porous 

structure. When impregnation step is conducted after carbonization, metal species act as catalyst 

during the activation step, allowing the development of a microporous structure with larger pores and a 

well developed mesoporous structure where metal species can be deposited. A chromatographic 

reactor was used to compare the catalytic activity once it is the most appropriate methodology to test 

several impregnated activated carbons, at different temperatures. Benzene conversion results were 

analysed considering the influence of impregnation methodology, carbon structure, metal species 

chemical state and respective percentage and raw material used to prepare the carbons. The results 

obtained allow concluding that for all raw materials, CrO3 is the least efficient catalysts, while CO3O4 is 

the most efficient one. Carbons obtained from almond shell and impregnated with CO3O4 have high 

conversions at the lowest temperatures. The carbons impregnated with CO3O4 are more efficient than 

catalyst supported on alumina analysed in previous works.  


