
Resumo  

Os óxidos de azoto estio envolvidos numa série de fenómenos de poluição ambiental, tornando-se 

importante o desenvolvimento de técnicas para o tratamento das emissões destes gases.  

A redução catalítica selectiva dos NOx com hidrocarbonetos constitui uma tecnologia alternativa aos 

processos actuais de redução com amónia, que apresentam uma série de inconvenientes. Como o 

carbono tem propriedades redutoras, catalisadores suportados em materiais de carbono poderão ser 

também potencialmente usados, evitando a adição contínua de um agente redutor externo e os 

problemas associados a sua utilização. Em face do exposto, o trabalho efectuado visou o 

desenvolvimento de catalisadores para a redução simultânea de NO e N2O, utilizando carvão 

activado simultaneamente como suporte e como agente redutor.  

Como a redução do NO e do N2O pelo carbono é uma reacção de gaseificação, é de esperar que os 

sistemas catalíticos usados na gaseificação de carbono sejam também activos nestas reacções. 

Nesta conformidade, foram testados inicialmente catalisadores de Ni/K, que em estudos prévios 

tinham revelado urna elevada actividade na gaseificação de carbono com CO2. Embora estes 

sistemas tenham apresentado um bom desempenho na redução de N2O, mesmo não sucedeu na 

presença de NO, observando-se uma acentuada desactivação associada a fenómenos de oxidação.  

Face aos fracos resultados obtidos na redução do NO sobre o sistema de Ni/K, foram então testados 

diferentes catalisadores, nomeadamente metais de transição (Mn, Cu, Ni e Co), metais alcalinos (K) e 

alcalino terrosos (Ca), e ainda algumas formulações bimetálicas (Ni/Cu e Ni/K); independentemente 

do metal introduzido no carvão, foi observada uma fraca estabilidade a baixas temperaturas, sendo o 

melhor desempenho apresentado pelos catalisadores contendo K.  

A análise da distribuição de produtos obtida nos ensaios reaccionais, e a caracterização dos 

catalisadores através de ensaios de TPD, TPR e de DSC, evidenciaram que a actividade catalítica é 

determinada pela eficiência das fases activas para a dissociação dos gases e pela facilidade de 

redução do óxido resultante pelo carbono. A importância relativa de cada um destes factores depende 

da temperatura de reacção.  

Tendo em conta os resultados obtidos com as séries preliminares de catalisadores, que apontam 

para a oxidação da fase activa corno causa da desactivação, foram então preparados catalisadores 

de metais nobres (Pt e Pd). Estes sistemas, embora tenham apresentado uma boa estabilidade e 

uma elevada actividade na redução do NO, revelaram urna fraca selectividade em N2, sendo 

observada uma considerável formação de N2O como subproduto da reacção. Com base na maior 

actividade a baixas temperaturas, e na correspondente selectividade em N2, optou-se pela utilização 

da Pt em detrimento do Pd; por forma, a melhorar o seu desempenho foi adicionado K, tendo em 

conta a sua actividade particularmente elevada na redução do N2O.  

Usando a formulação de K/Pt foi possível manter níveis de conversão simultânea de NO+N2O 

superiores a 95 %, a temperaturas relativamente baixas (350 °C); a boa estabilidade do sistema foi 

ainda comprovada através de ensaios de longa duração (17 horas).  



Foi observado um efeito sinergético nos catalisadores bimetálicos de Ni/K e K/Pt, explicado com base 

em diferentes factores associados as propriedades geométricas e electrónicas do sistema, bem como 

a participação simultânea dos dois metais no mecanismo das reacções.  

Foi estudada a influência das condições de reacção e dos parâmetros de preparação dos 

catalisadores no seu posterior desempenho, tendo sido ainda optimizados os teores de cada metal na 

formulação bimetálica de K/Pt.  

Foi proposto um mecanismo para a redução, quer do NO, quer do N2O, envolvendo um ciclo redox do 

catalisador entre dois estados de oxidação. Verificou-se que o correspondente modelo cinético 

representa relativamente bem os resultados experimentais.  

Abstract  

Nitrogen oxides are involved in a series of phenomena related to environmental pollution making the 

development of techniques to treat the emission of these gases of utmost importance.  

The selective catalytic reduction of NOx with hidrocarbons constitutes an alternative technology to the 

current processes of reduction with ammonia which present a number of disadvantages. As carbon 

has reducing properties, carbon-based catalysts may also be potentially used, thus avoiding the 

continuous addition of external reducing agents and the problems associated to their use. Bearing this 

in mind, the research work carried out aimed at the development of catalysts for the simultaneous 

reduction of NO and N2O, using carbon both as support and reducing agent.  

Since the reduction of NO and N2O by carbon is a carbon gasification reaction, it is expected that the 

catalytic systems used in carbon gasification will also be active in these reactions. In accordance to 

this, Ni/K catalysts which had revealed, in previous studies, a large activity in the gasification of carbon 

in CO2, were initially tested. Although these systems presented a good performance in the reduction of 

N2O, the same did not occur in the presence of NO, due to a strong deactivation associated to 

oxidation phenomena.  

In order to improve the performance towards NO reduction, further different catalysts were tested, 

namely transition metals (Mn, Cu, Ni and Co), alkaline (K) and alkaline earth (Ca), and also some 

bimetallic formulations (Ni/Cu and Ni/K). Regardless of the metal introduced in the carbon support, a 

weak stability at low temperatures was observed. The best performance was achieved by the catalysts 

that contained K.  

The analysis of the product distribution obtained in the reaction experiments and the characterisation 

of the catalysts through TPD, TPR and DSC techniques showed that the catalytic activity is 

determined by the efficiency of the active phases for gas dissociation and by the ease with which the 

resulting oxide is reduced by carbon. The relative importance of each of these factors depends on the 

temperature of the reaction.  



Considering the results obtained with the preliminary series of catalysts, which point to the oxidation of 

the active phase as cause of the deactivation, noble metal catalysts were prepared (Pt and Pd). 

Although these systems presented a good stability and a high activity in the reduction of NO, they 

revealed a low selectivity to N2, showing a considerable production of N2O as reaction by-product. 

Based on the larger activity at low temperatures, and the corresponding selectivity to N2, Pt was 

preferred instead of Pd. K was added in order to enhance its performance, considering its particularly 

high activity in the reduction of N2O.  

Using the K/Pt formulation, it was possible to maintain levels of simultaneous conversion of NO+N2O 

above 95 %, at relatively low temperatures (350 °C). The system’s good stability was further verified 

by long term tests (17 hours).  

A synergistic effect was observed in the bimetallic catalysts of Ni/K and K/Pt, explained by different 

factors linked to the geometrical and electronic properties of the system, as well as by the 

simultaneous participation of the two metals in the reaction mechanism.  

The influence of the reaction conditions and the catalyst preparation parameters on their performance 

were studied, and the metal loads in the bimetallic formulation were optimized.  

The mechanism for the reduction of both NO and N2O was proposed, involving a redox cycle of the 

catalyst between two oxidation states. The corresponding kinetic model represents the experimental 

results fairly well.  


