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(57) Resumo: MÉTODO E INSTALAÇÃO PARA CONTROLE DE EMISSÃO DE AMINA A presente invenção se refere a um
método para eliminar ou substancialmente reduzir a emissão de aminas (escape de aminas) e de produtos de decomposição
alcalina das mesmas para a atmosfera, provenientes de uma instalação de captura de CO2 de um gás de combustão, onde o
CO2 é capturado mediante um fluxo em contracorrente um absorvente em uma zona de absorção, o absorvente compreendendo
uma solução aquosa de uma ou mais aminas, para proporcionar um gás de combustão podre de CO2, o qual é liberado para o
ambiente, e um absorvente rico em CO2 que é regenerado em uma coluna de regeneração e que proporciona um gás rico em
CO2 que é posteriormente tratado, o absorvente regenerado sendo reciclado para a zona de absorção, em que o gás de
combustão pobre de CO2 é lavado com uma solução aquosa ácida, para remover ou substancialmente reduzir a quantidade de
aminas e produtos de decomposição alcalina das mesmas no referido gás.
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“MÉTODO PARA ELIMINAR OU REDUZIR SUBSTANCIALMENTE A 

EMISSÃO DE AMINAS E DE PRODUTOS DE DECOMPOSIÇÃO ALCALINA 

DAS MESMAS PARA A ATMOSFERA” 

Campo Técnico 

  A presente invenção está correlacionada ao campo de captura e seqüestro 5 

de CO2. Mais especificamente, a presente invenção se refere a um aperfeiçoado método 

e a um aperfeiçoado absorvedor para reduzir o problema correlacionado às emissões de 

aminas com base em instalações de captura de CO2, que são então liberadas para o 

ambiente, mediante o gás de exaustão exaurido de CO2 descarregado no ar. 

Antecedentes da Invenção  10 

  A combustão de combustível fóssil continuamente crescente, tal como, 

carvão, gás natural e petróleo, durante os últimos séculos resultou em um aumento da 

concentração de CO2 na atmosfera. O aumento da concentração de CO2 tem causado 

preocupações, devido ao efeito estufa que é causado pelo CO2. O efeito estufa é suspeito 

de já ter causado pelo menos algumas das mudanças no clima que tem sido observadas 15 

durante as últimas décadas e, de acordo com modelos de simulação, suspeito de causar 

ainda mais e potencialmente dramáticas mudanças no clima do planeta Terra.      

  Isso tem provocado uma chamada de ação dos cientistas, ambientalistas e 

políticos em todo o mundo, para estabilizar ou mesmo reduzir a descarga de CO2 da 

combustão de combustível fóssil na atmosfera. Uma estabilização ou mesmo redução da 20 

descarga de CO2 na atmosfera proveniente da combustão de combustível fóssil pode ser 

obtida mediante captura e segura deposição de CO2, proveniente do gás de exaustão de 

usinas de energia térmica e de outras instalações em que um combustível fóssil sofre 

combustão.    

  O CO2 capturado pode ser injetado em formações subterrâneas, tais 25 

como, poços de petróleo aqüíferos, para aumento da recuperação de petróleo ou em 

poços exauridos de petróleo e gás para deposição. Testes indicam que o CO2 permanece 

na formação subterrânea por milhares de anos e que o mesmo não é liberado para a 

atmosfera.    

  A captura de CO2 de um gás por meio da técnica de absorção é bem 30 

conhecida e tem sido usada há décadas, por exemplo, para remoção de CO2 (e outros 

gases ácidos) de gás natural produzido em campos de gás. Os absorventes usados ou 

sugeridos no estado da técnica tem sido diferentes soluções alcalinas aquosas, tais como, 
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carbonato de potássio e diferentes aminas, ver, por exemplo, as Patentes U.S. Nos. 

4.112.051, 4.397.660 e 5.061.465. 

  A separação de CO2 de gás de exaustão proveniente de usina de energia 

térmica por meio de uma solução de amina é conhecida, por exemplo, da Patente U.S. 

No. 4.942.734. 5 

  Um aspecto comum para essas soluções de captura de CO2 é que a 

mistura de gás a ser separada é introduzida em contracorrente ao absorvente aquoso em 

uma coluna de absorção. O gás que deixa a coluna de absorção é CO2 exaurido (ou um 

gás ácido exaurido), enquanto o CO2 (ou outro gás ácido) deixa a coluna de absorção 

junto com o absorvente. O absorvente é regenerado na coluna de regeneração e 10 

retornado para a coluna de absorção. A amina é regenerada por stripping da solução de 

amina com vapor, na coluna de regeneração. O vapor é gerado no refervedor na base da 

coluna.   

  Os absorventes presentemente preferidos são soluções aquosas de 

diferentes aminas. As aminas comumente usadas são alcanolaminas, como, por exemplo, 15 

monoetanolamina, dietanolamina, metil-dietanolamina, piperazina, 2-amino-2-metil 

propanol, 2-metilaminoetanol, assim como, outras aminas conhecidas pelos especialistas 

versados na técnica. A absorção de CO2 pelos absorventes de amina é uma reação 

exotérmica reversível. Conseqüentemente, o calor tem de ser suprido para a coluna de 

regeneração, de modo a inverter a absorção e liberar o CO2.    20 

  A pressão de vapor e a solubilidade em água das diferentes aminas 

variam de forma considerável. Conseqüentemente, algumas aminas são mais prováveis 

de evaporar de solução aquosa absorvente e escapar com o gás de combustão pobre de 

CO2 para o ambiente. Existem também grandes variações entre diferentes aminas com 

relação à estabilidade química, no que se relaciona com a decomposição oxidante e 25 

térmica da amina. Os produtos de decomposição podem ser aldeídos, ácidos orgânicos e 

compostos contendo nitrogênio, tais como, outras aminas, amidas, óxidos de nitrogênio 

e amônia. Alguns dos produtos de decomposição se apresentam na forma iônica ou de 

compostos de alto peso molecular, e tendem a se acumular no solvente, enquanto outros 

produtos de decomposição volátil possuem limitada estabilidade e acompanham o gás de 30 

combustão ou a corrente de produto de CO2 fora do sistema de instalação de captura.     
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  Recentemente, foi levantada uma discussão sobre os prejuízos ambientais 

ou os danos causados à saúde, resultantes das aminas que são liberadas de uma 

instalação, junto com o gás de combustão pobre de CO2. 

  Os absorvedores de amina para captura de CO2 de gás de combustão, 

tipicamente, são dotados de uma ou diversas seções de lavagem com água, onde a 5 

principal finalidade é reduzir o escape de vapor de amina para a atmosfera, ver, por 

exemplo, a Patente U.S. No. 2008/159937. Essas seções de lavagem com água, 

normalmente, são seções de leito tipo bandeja ou tipo recheio com reciclagem de água. 

A absorção da amina na seção de lavagem com água e correspondente formação de 

concentração de amina exige uma certa substituição do líquido de água de lavagem, isto 10 

é, água corrente é adicionada como uma compensação e se estabelece uma purga para o 

circuito principal de solvente de amina. A concentração da amina na água de lavagem 

deve ser mantida relativamente baixa, devido à pressão de vapor da amina (pressão de 

retorno) proveniente do líquido de água de lavagem. A pressão de vapor é dependente da 

concentração da amina e da temperatura do líquido. Temperaturas mais altas e 15 

concentrações mais altas de amina provocam uma pressão de vapor de amina mais alta 

proveniente do líquido e, desse modo, um maior escape de amina para o ar. 

Normalmente, se supõe equilíbrio no topo da seção empacotada de água de lavagem com 

reciclagem de líquido, o que significa que o gás irá conter uma concentração de amina 

equivalente à pressão de vapor do líquido, que, novamente, é imposto pela temperatura 20 

do líquido e concentração da amina.  

  A adição de quantidades excessivas de água corrente ao circuito de água 

de lavagem para diluir a solução ou a operação com temperaturas de gás e líquido mais 

baixas, a fim de reduzir a pressão de vapor da amina, constitui um desafio, na medida 

em que o balanço de água em toda a instalação de captura de CO2 deve ser mantido 25 

próximo do neutro, isto é, a soma da quantidade de água que entra no sistema deve 

contrabalançar a água que sai do sistema; caso contrário, o estoque de água irá se 

acumular e deverá, eventualmente, ser descartado como resíduo. Tanto o uso de 

quantidades excessivas de água e operação em temperaturas mais baixas torna difícil se 

obter um escape de vapor de amina próximo de zero e essa operação alternativa terá 30 

também um significativo aumento no impacto de custo.  

  Um aumento da consciência ambiental irá gerar uma necessidade de 

aperfeiçoados processos, com mínima descarga para o ar de potenciais compostos 
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prejudiciais. Portanto, é possível se antecipar que as autoridades e indústrias desejam 

incorporar os ditos aperfeiçoamentos, conforme aqui descritos. 

  A escolha de uma amina ou de uma combinação de aminas para uma 

instalação de captura de CO2 depende de diferentes fatores, tais como, efeito corrosivo, 

possíveis ou conhecidos prejuízos ambientais ou danos à saúde, eficiência na captura de 5 

CO2, eficiência energética do processo, minimização da decomposição da amina, etc. Se 

o escape de aminas para a atmosfera puder ser eliminado, aminas que sejam prejudiciais 

ou não permitidas devido às considerações ambientais ou de saúde correlacionadas ao 

dito escape, podem ser permitidas em tais processos.       

  Portanto, existe a necessidade de aperfeiçoados métodos e dispositivos 10 

para eliminar ou consideravelmente reduzir o escape de aminas de instalações de 

captura/seqüestro de CO2.     

  A amônia, se presente como possível produto de decomposição de 

aminas, é um composto alcalino e se comporta de modo similar à própria amina, mas, 

entretanto, é significativamente mais volátil. A amônia produzida pela decomposição de 15 

aminas em solvente tende a escapar de sistemas de instalações de captura através da 

emissão do gás de combustão, na mesma velocidade em que o mesmo é produzido, uma 

vez que a solubilidade da amônia no solvente e água de lavagem é bastante limitada e a 

concentração de equilíbrio será rapidamente obtida. A concentração de amônia no gás de 

combustão emitido, entretanto, pode em alguns casos, se dispor acima das exigências de 20 

controle ambiental, pelo que é então necessário um método para controlar a emissão de 

amônia proveniente de uma instalação de captura de CO2 à base de amina.  

Sumário da Invenção  

  De acordo com um primeiro aspecto, a presente invenção se refere a um 

método para eliminar ou substancialmente reduzir a emissão de aminas e produtos de 25 

decomposição alcalina das mesmas para a atmosfera, provenientes de uma instalação de 

captura de CO2 de um gás de combustão, onde o CO2 é capturado mediante um fluxo em 

contracorrente com um absorvente em uma zona de absorção, o absorvente 

compreendendo uma solução aquosa de uma ou mais aminas, para proporcionar um gás 

de combustão pobre de CO2, o qual é liberado para o ambiente, e um absorvente rico em 30 

CO2 que é regenerado em uma coluna de regeneração e que proporciona um gás rico em 

CO2 que é tratado posteriormente, o absorvente regenerado sendo reciclado para a zona 

de absorção, em que o gás de combustão pobre de CO2 é lavado com uma solução 
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aquosa ácida para remover ou substancialmente reduzir a quantidade de aminas e 

produtos de decomposição alcalina das mesmas no referido gás.   

  Em um sistema de lavagem com água usando apenas água, o pH na 

solução aumenta com a absorção da amina, provocando aumento da pressão de vapor da 

amina na fase líquida. O ácido na etapa de lavagem ácida promove a formação de 5 

prótons e, assim, estabiliza as aminas e outros compostos alcalinos da solução, 

resultando numa substancial redução da pressão de vapor da amina na fase líquida, e 

numa correspondente redução do escape de aminas para a atmosfera.           

  O CO2 dissolvido é acídico e a absorção de CO2 na água de lavagem 

reduz de algum modo a pressão de vapor da amina, na medida em que a mesma 10 

correlaciona a amina com a forma de carbamatos ou como aminas protonadas. 

Entretanto, a velocidade de absorção de CO2 é baixa e a pressão parcial de CO2 no gás 

de combustão na parte superior do dispositivo de absorção é baixa, conseqüentemente, a 

quantidade de CO2 absorvido na seção de água de lavagem não é suficiente para eliminar 

a pressão de retorno da amina.      15 

  O presente método soluciona o desafio principal do escape de aminas, o 

qual resulta de uma falta de capacidade de tamponamento e de pressão de retorno do 

solvente, quando se utiliza água de lavagem pura do gás de combustão pobre de CO2.  

  De acordo com uma primeira modalidade do primeiro aspecto, as aminas 

e os produtos de decomposição compreendem nitrosaminas. As nitrosaminas podem ser 20 

um resultado da decomposição de outras aminas ou podem estar presentes nas aminas 

recebidas do fornecedor como contaminantes, resultantes do processo de produção. As 

nitrosaminas representam um grupo de compostos químicos dos quais a maior parte é 

suspeita de ser carcinogênica. A possível emissão de nitrosaminas de instalações à base 

de amina para captura de CO2 tem, portanto, aumentado a preocupação com relação ao 25 

meio ambiente. A presente invenção apresenta uma solução para esse problema, 

reduzindo substancialmente a quantidade de nitrosaminas no gás de combustão pobre de 

CO2.        

  De acordo com uma modalidade do primeiro aspecto da invenção, uma 

parte da solução de lavagem ácida é purgada e introduzida em um dispositivo de 30 

recuperação de amina, onde os sais de amina na solução entram em ebulição na presença 

de um álcali e os cátions de amina são liberados na forma de vapor de amina livre, o 

qual é novamente usado como absorvente de amina para captura de CO2. A concentração 
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dos compostos de amina e de quaisquer produtos de decomposição dos mesmos, como, 

por exemplo, amônia, que são absorvidos pela solução de lavagem ácida, é construída na 

solução de lavagem. Para evitar níveis demasiadamente altos de sais dissolvidos, uma 

parte da solução de lavagem é purgada. Mediante introdução do dispositivo de 

recuperação de amina, a amina que é capturada pela lavagem ácida é tratada para se 5 

obter amina livre, que é reintroduzida no ciclo de amina e assim reciclada. O ciclo de 

amina é entendido como sendo o ciclo no qual a amina circula, isto é, a partir da zona de 

absorção para a coluna de regeneração e de volta para a zona de absorção. A amina livre 

liberada no dispositivo de recuperação, preferivelmente, é introduzida junto com o vapor 

gerado no dispositivo de recuperação, dentro da coluna de regeneração.        10 

  De acordo com uma modalidade alternativa, se significantes quantidades 

de amônia são correlacionadas como amônio na solução de lavagem, um estágio 

separado para separação seletiva de amônio da solução de lavagem é preferido. A 

amônia livre e a amônia liberada no dispositivo de recuperação mediante uso de um 

álcali são introduzidas em uma coluna de fracionamento, onde vapor e amina são 15 

condensados e direcionados para o circuito principal de solvente de amina, enquanto a 

amônia é recuperada como um produto gasoso. Alternativamente, a purga da solução de 

lavagem é introduzida em um pré-reator, no qual a solução de lavagem é reagida com 

um álcali e separada por stripping da amônia da solução de lavagem, antes de a solução 

de lavagem ser introduzida dentro do dispositivo de recuperação de amina. A amônia é 20 

significativamente mais volátil e apresenta um valor de pKa mais baixo, se comparado 

com as aminas. Uma parte da solução de lavagem é purgada e introduzida dentro de um 

pré-reator, onde a solução é reagida com um álcali e a maior parte dos íons de amônio é 

convertida em amônia, que pode ser seletivamente separada por stripping da solução, 

mediante stripping a vácuo ou borbulhamento de ar através da solução, sob temperatura 25 

e pressão ambientes. O ar de stripping é subsequentemente tratado para recuperação da 

amônia ou direcionado através de uma solução ácida para capturar a amônia como íons 

de amônio, enquanto a solução de lavagem restante é direcionada para o dispositivo de 

recuperação de amina e colocada em ebulição na presença de um álcali adicional, a fim 

de liberar as aminas, que são transferidas de volta para o circuito principal de solvente de 30 

amina. 

  De acordo com uma modalidade alternativa, uma parte da solução de 

lavagem ácida é purgada e introduzida no absorvente de amina para captura do CO2. De 
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acordo com essa modalidade, a solução de lavagem ácida purgada é introduzida no 

absorvente de amina para ser tratada como o resto do absorvente circulante. A amina 

circulante é filtrada para remover partículas e uma menor quantidade é purgada (de 

modo contínuo ou de modo em batelada) e introduzida em um dispositivo de 

recuperação, para recuperar a amina livre que é retornada para o ciclo de amina, e para 5 

remover as impurezas não-voláteis da amina de circulação. 

  De acordo com um segundo aspecto, a presente invenção se refere a um 

dispositivo absorvedor para tratamento de um gás de combustão para captura de CO2, 

compreendendo uma linha de entrada para o gás de combustão, distribuidores de líquido 

conectados a uma linha de absorvente pobre, para distribuição de um absorvente de 10 

amina em uma zona de absorção, para permitir um fluxo em contracorrente do gás de 

combustão contra o absorvente de amina na zona de contato, uma ou mais zonas de 

lavagem onde é introduzida água na zona de contato para lavar o gás de combustão, e 

uma linha de saída de gás, para liberar o gás de combustão tratado para o ambiente, em 

que uma zona de lavagem ácida é disposta entre a(s) zona(s) de lavagem e uma linha de 15 

saída de gás, sobre cuja zona são dispostos distribuidores conectados a uma linha de 

lavagem ácida para introdução de uma solução ácida aquosa sobre a zona de lavagem 

ácida, para permitir contato entre a solução ácida aquosa e o gás de combustão. 

  De acordo com esse aspecto, a invenção se refere a um aperfeiçoado 

sistema para eliminação de escape de vapor de amina para a atmosfera. Uma seção de 20 

lavagem ácida é disposta após uma opcional seção de lavagem com água. A maior parte 

de aminas voláteis liberada na zona de absorção de CO2 é capturada na opcional seção 

de lavagem com água e transferida de volta para o absorvente de amina, através de uma 

purga de líquido da seção de lavagem com água para a zona de absorção. O objetivo da 

seção de lavagem com ácido colocada a jusante é o refino do gás de combustão, antes da 25 

descarga do mesmo para a atmosfera. Nessa seção de lavagem com ácido, os compostos 

alcalinos no gás de combustão (por exemplo, aminas, amônia e outras impurezas 

alcalinas, como, por exemplo, nitrosaminas) são capturados por uma solução 

ligeiramente ácida. O pH nessa seção de lavagem no topo do dispositivo absorvedor de 

CO2 será controlado mediante adição de um apropriado ácido, em quantidades 30 

estequiométricas em relação aos compostos de amina e compostos alcalinos capturados.     

Breve Descrição das Figuras 
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  A figura 1 ilustra uma instalação de captura de CO2, de acordo com o 

relatado pelo estado da técnica. 

  A figura 2 é um esboço principal, que ilustra uma torre de contato ou de 

absorção, de acordo com a presente invenção.                     

  A figura 3 é um esboço principal de uma primeira modalidade alternativa 5 

da invenção, conforme mostrado na figura 2.  

  A figura 4 é um esboço principal de uma segunda modalidade alternativa 

da invenção, conforme mostrado na figura 2.  

Descrição Detalhada da Invenção  

  A figura 1 ilustra uma instalação de captura de CO2, de acordo com o 10 

relatado pelo estado da técnica, em que um gás de exaustão proveniente da combustão 

de combustível carbonáceo entra na instalação de captura de CO2 através de uma linha 

de exaustão (1). Antes da instalação de captura de CO2, o gás de combustão, 

tipicamente, será tratado por meio de convencionais dispositivos de controle de poluição 

do ar, tais como, precipitadores eletrostáticos (ESP), Unidades de Dessulfurização de 15 

Gás de Combustão (FGD) e Unidades de Redução Catalítica Seletiva de NOx (SCR), 

para controlar a emissão de partículas, de SOx e de NOx. A composição e temperatura 

do gás de combustão é acentuadamente dependente da origem do mesmo. 

Conseqüentemente, o pretratamento exigido do gás de combustão é dependente do 

combustível e da tecnologia de combustão da instalação.    20 

  A temperatura do gás de exaustão que entra na instalação de captura de 

CO2 através da linha (1), normalmente, é de cerca de 120C a cerca de 30C. O gás de 

combustão pode ser introduzido em um dispositivo refrigerador (2). Um dispositivo 

refrigerador (2) preferido é um Refrigerador de Contato Direto (DCC), no qual o gás é 

resfriado e posteriormente purificado do pó de SOx e saturado com água a uma 25 

temperatura de cerca de 20C a cerca de 50C. O dito DCC, tipicamente, é um 

purificador a úmido com reciclagem de água através de um leito de recheio, em que 

compostos alcalinos de sódio são adicionados para ajuste do pH e controle de SOx.         

  O gás de exaustão é depois introduzido na parte inferior da torre de 

absorção de CO2 (3), na qual o gás de exaustão circula da base para o topo da torre de 30 

absorção (3), em contracorrente com um absorvente pobre, isto é, um absorvente que é 

separado por stripping por CO2, que é introduzido na parte superior da torre de absorção 

através de uma linha de absorvente pobre (4). Um gás pobre de CO2, isto é, um gás de 
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exaustão em que uma parte substancial do CO2 é removida, é removido através de uma 

saída de gás (6) no topo da torre de absorção, enquanto o absorvente rico, isto é, o 

absorvente que absorveu a maior parte do CO2, é removido da torre de absorção através 

de uma linha de absorvente rico (5).      

  O absorvente rico é direcionado através de uma bomba (48) e aquecido 5 

contra o absorvente pobre, o qual é retornado para a torre de absorção em um trocador 

de calor (7), para uma temperatura, tipicamente, na faixa entre 90 e 1100C, antes de o 

absorvente rico ser introduzido em uma coluna de regeneração (8). Na coluna de 

regeneração (8), o absorvente rico circula descendentemente, em contracorrente ao vapor 

gerado pelo aquecimento de algum dos absorventes, num refervedor de regeneração 10 

(11). O absorvente pobre deixa a coluna de regeneração através de uma saída de 

absorvente pobre (10). Uma parte do absorvente pobre na saída (10) é introduzida dentro 

do refervedor de regeneração (11), onde é aquecida em uma temperatura, tipicamente, na 

faixa entre 110 e 1300C, para produzir absorvente quente e vapor, que são novamente 

introduzidos na coluna de regeneração através de uma linha (12). O absorvente pobre no 15 

refervedor (11), tipicamente, é aquecido através de um meio de aquecimento, tal como, 

vapor. Ao se usar um meio de aquecimento para aquecimento do absorvente no 

refervedor de regeneração, o meio de aquecimento é introduzido através de uma linha 

(13) e removido através de uma linha (13’). O vapor como meio de aquecimento para o 

refervedor é normalmente introduzido como um vapor de baixa pressão, a uma 20 

temperatura de 1300C a cerca de 1400C, saindo através da linha (13’) na forma de vapor 

condensado, na mesma temperatura. Em outras palavras, a energia transferida do meio 

de aquecimento para o absorvente no refervedor é o calor de condensação do vapor.    

  O aquecimento da coluna a partir da base proporciona um gradiente de 

temperatura em estado constante, a partir da base para o topo da coluna, onde a 25 

temperatura no topo é de 10 a 500C mais baixa do que na base, dependendo do modelo 

presente da coluna. 

  O absorvente pobre na linha (10) que não é introduzido dentro do 

refervedor de regeneração, é reciclado de volta através de uma bomba (49) para a coluna 

de absorção (3), através da linha (4) e resfriado no trocador de calor (7) contra o 30 

absorvente rico na linha (5). No trocador de calor (7), o absorvente relativamente rico é 

aquecido contra o absorvente relativamente pobre, deixando o extrator (stripper) a uma 

temperatura de cerca de 1200C. Dependendo do dimensionamento e da construção 
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existentes na instalação, a temperatura da amina rica que sai do trocador de calor (7) 

para o extrator (stripper) de amina pode ser de cerca de 90 a cerca de 1100C. O extrator 

(stripper), normalmente, é operado com um pequeno excesso de pressão, tipicamente, de 

0,5 a 1,5 bar, mais alta que a pressão ambiente.  

  O CO2 liberado do absorvente, vapor d´água e menores quantidades de 5 

absorvente são retirados da coluna de regeneração (8), através de uma linha de retirada 

de gás (9). A linha de retirada de gás (9) é resfriada em um condensador de refluxo (14) 

para condensar água, que é separada do gás restante, compreendendo principalmente 

CO2 em um separador de CO2 (15). Gás CO2 e alguma quantidade restante de vapor 

d´água são removidos do separador de CO2 (15) através de uma linha de CO2 (16) para 10 

posterior tratamento, tal como, secagem, compressão e deposição. A água condensada 

no separador de CO2 é retirada através de uma linha (17) e bombeada de volta para o 

topo da coluna de regeneração (8) por meio de uma bomba (18).  

  A figura 2 representa um esboço principal de uma coluna de contato ou 

absorção (3), modificada de acordo com a presente invenção. A coluna de absorção é 15 

dividida em três compartimentos por meio de placas coletoras (22), (31).    

  O gás de exaustão a ser tratado é introduzido dentro da coluna através da 

linha de exaustão (1) e permitido de circular ascendentemente, através de uma zona de 

contato (20), preferivelmente, compreendendo um recheio, tal como, um recheio 

estruturado, para aumentar a área de superfície de contato gás-líquido. Na zona de 20 

contato, o gás de exaustão circula em fluxo contracorrente a um líquido absorvente que é 

introduzido através da linha de absorvente pobre (4), sendo distribuído sobre o recheio 

na zona de contato por meio de distribuidores de líquido (21). Os distribuidores de 

líquido (21) podem ser de qualquer tipo, sendo conhecidos por um especialista versado 

na técnica, tais como, bocais, tubos perfurados, calhas, etc.    25 

  Na zona de contato, uma parte substancial, como, por exemplo, mais de 

70%, preferivelmente, mais de 80%, do CO2 no gás de exaustão introduzido na coluna é 

absorvida pelo líquido absorvente, de modo a deixar um gás de exaustão exaurido de 

CO2. O absorvente é coletado na base da coluna de absorção e arrastado da coluna 

através da linha de absorvente rico (5), conforme descrito acima, com referência ao 30 

estado da técnica.    

  O gás de exaustão pobre de CO2 circula ascendentemente e através da 

placa coletora (22), e dentro de uma zona de lavagem (23), onde o gás de exaustão é 
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lavado por um fluxo em contracorrente à água, no recheio da coluna. A água de lavagem 

é introduzida através de uma linha de água de lavagem (24) e distribuída sobre o recheio 

na zona de lavagem (23), por meio de distribuidores de água (25). Os distribuidores de 

água são do mesmo tipo ou de tipos diferentes dos distribuidores de líquido (21).  

  A água de lavagem é coletada na placa coletora (22) e retirada através de 5 

uma linha de água (26), depois, introduzida dentro de um tanque de água de lavagem 

(27). A água no tanque (27) pode ser reciclada para a linha de água de lavagem (24) por 

meio de uma bomba (28). Dependendo do balanço total de água na instalação de captura, 

é normalmente desejado se utilizar a seção de lavagem com água para resfriamento de 

gás, a fim de se condensar e remover a água do gás do fluxo de passagem. Isso é obtido 10 

por meio de um dispositivo resfriador externo (19) disposto na água de reciclagem de 

lavagem. Para drenar o excesso de líquido e/ou para evitar a formação de uma 

concentração demasiadamente alta de amina e possíveis outros contaminantes na água 

de lavagem circulante, é proporcionada uma linha de purga de água (29). Uma linha de 

água (30) é também proporcionada para substituir qualquer perda de água, como, 15 

também, a perda de água através da linha de purga (29). A fonte de água para a linha 

(30) pode ser condensada, tomada do separador de CO2 (15), através da linha (17) (ver a 

figura 1). No presente caso, é preferido usar água condensada do processo, para evitar 

qualquer exposição errônea do balanço de água no dito processo, isto é, para evitar a 

adição de excesso de água ao processo ou a remoção demasiada de água. 20 

  A linha de purga de água (29) e a linha de água (30) podem ser 

conectadas ao tanque (27) conforme ilustrado, mas as linhas (29), (30) podem também 

ser providas em uma conveniente posição no circuito de reciclagem de lavagem de água. 

A linha de purga de água (29) é direcionada de volta para o ciclo principal de amina.          

  O gás de exaustão pobre de CO2, lavado, que deixa a zona de lavagem 25 

(23), circula ascendentemente e através da placa coletora (31) e dentro de uma zona de 

lavagem ácida (32), onde o CO2 exaurido e o gás de exaustão lavado são lavados com 

uma solução aquosa acídica em um meio de recheio. A solução aquosa acídica, 

preferivelmente, apresenta um pH de cerca de 3 - 7, mais preferivelmente, na faixa de 4 

a 6. A solução ácida é introduzida através de uma linha de lavagem ácida (33) e 30 

distribuída sobre o recheio na zona de lavagem ácida (32) por meio de distribuidores 

(34). Os distribuidores (34) são do mesmo tipo ou de tipos diferentes dos distribuidores 

de líquido (21). O especialista versado na técnica irá entender que, muito embora, seja 
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descrita uma lavagem ácida de fluxo em contracorrente em uma zona de lavagem (32), 

qualquer conveniente tecnologia de lavagem de gás, tal como, uma bandeja de 

borbulhamento de leito, pode ser usada.       

  O gás de exaustão limpo que sai da zona de contato (32) é depois passado 

através de um ou mais desembaçadores ou eliminadores de névoa (47), antes de a 5 

exaustão ser liberada para o ambiente, através da saída de gás (6). Os eliminadores de 

névoa podem ser de qualquer tipo de colisão ou de influência, como, por exemplo, tipo 

de almofada trançada, tipo pá de hélice, tipo barra angulada, etc.  

  O líquido da zona de contato (32) é coletado pela placa coletora (31) e 

retirado através de uma linha (35) de um tanque de lavagem ácida (36). A solução no 10 

tanque (36) é reciclada na linha (33) por meio de uma bomba (37). Um opcional 

aquecedor ou refrigerador (38) pode ser provido na linha (33) para ajustar a temperatura 

da solução na referida linha (33).       

  O líquido de lavagem é reciclado em um circuito fechado, onde o pH é 

monitorado continuamente e, quando exigido, se adiciona ácido através da linha (39). O 15 

líquido de reciclagem no sistema de lavagem ácida é coletado em um tanque dedicado 

interior à torre de absorção ou, alternativamente, em um tanque externo e direcionado de 

volta, através da bomba de reciclagem, para o topo da seção de refino. O especialista 

versado na técnica irá entender que o ácido pode ser adicionado em qualquer posição 

conveniente no circuito de lavagem ácida.     20 

  Essa seção de lavagem ácida, preferivelmente, é operada de modo 

adiabático ou de modo próximo ao adiabático, com o objetivo de produzir uma pequena 

purga, com uma concentração relativamente alta de compostos de amina/ácidos. A 

concentração dos compostos dissolvidos pode ser monitorada através de medição 

contínua da condutividade, e a velocidade de purga versus a intensidade de concentração 25 

pode ser ajustada por meio de um menor aquecimento ou resfriamento do circuito de 

reciclagem de líquido. O resfriamento irá provocar o acúmulo de líquido no circuito de 

lavagem ácida, na medida em que a água irá condensar do gás de combustão circulante, 

e o aquecimento no circuito de reciclagem de líquido irá provocar evaporação e perda de 

água. A concentração pode também ser controlada mediante adição de água corrente a 30 

essa seção.      

  Para controlar a formação de amina neutralizada e possíveis outros 

contaminantes na solução circulante, é proporcionada uma linha de purga (40). A 
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solução que é removida através da linha de purga (40) pode ser descartada ou 

posteriormente tratada, de modo a reduzir, eliminar ou recuperar quaisquer ingredientes 

indesejados ambientalmente. A solução na linha de purga (40) pode ser posteriormente 

tratada mediante introdução em um chamado dispositivo de recuperação de amina (41), 

para recuperação das aminas.     5 

  O dispositivo de recuperação de amina (41) pode ser apenas um 

dispositivo de recuperação de purga de solução de lavagem. Para reduzir o custo e 

complexidade da instalação, é preferido que o dispositivo de recuperação (41) seja um 

dispositivo de recuperação para recuperar ou regenerar o absorvente de amina da purga 

da solução de lavagem na linha (40) e de uma purga do absorvente pobre que é retirado 10 

do regenerador (8) através da linha (10).  

  Um dispositivo de recuperação de amina (41) é um componente opcional 

em uma instalação de captura de CO2 à base de amina, para recuperar ou regenerar a 

amina que foi tornada inativa, mediante formação de sais com outros íons no absorvente 

circulante. De modo convencional, o dispositivo de recuperação (41) é uma caldeira na 15 

qual a solução de amina a ser recuperada é vaporizada ou é evaporada sob elevadas 

temperaturas, por meio de vapor ou outra fonte de calor introduzida através da linha 43. 

Se o vapor for usado para aquecimento do conteúdo no dispositivo de recuperação, o 

vapor condensado é retirado através de uma linha (43’). O vapor e a amina evaporada 

são retirados através de uma linha de retorno (44) e podem ser transferidos para a parte 20 

inferior da coluna de regeneração (8), conseqüentemente, introduzindo o conteúdo como 

um vapor de stripping adicional na coluna de regeneração (8).      

  O dispositivo de recuperação pode operar de modo contínuo, onde uma 

menor quantidade, tipicamente, cerca de 0,5 a 2,0% do absorvente pobre que sai da 

coluna de regeneração na linha (10) é purgada através de uma linha de purga de 25 

absorvente pobre (46) e introduzida dentro do dispositivo de recuperação (41). 

Alternativamente, o dispositivo de recuperação pode operar em modo de batelada. Para 

recuperar ou regenerar as soluções aquosas que são introduzidas no dito dispositivo de 

recuperação através das linhas (40), (46), é adicionada uma solução alcalina através de 

uma linha alcalina (45). Preferivelmente, uma solução alcalina de sódio, tal como, de 30 

hidróxido de sódio ou de carbonato de sódio, é utilizada como solução alcalina. Sais 

dissolvidos, possivelmente, sais precipitados, outros produtos de decomposição não-
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voláteis e qualquer outra matéria particulada, são coletados na base do dispositivo de 

recuperação (41) e removidos através de uma linha de resíduos (42).  

  A figura 3 ilustra uma modalidade da presente invenção. Dependendo 

da(s) amina(s) usada(s) para o absorvente e das condições de operação da instalação, a 

amônia pode ser produzida mediante decomposição de aminas no solvente. A amônia 5 

presente no gás no topo do absorvedor será capturada pela lavagem ácida, juntamente 

com as aminas. A amônia presente na purga da solução de lavagem ácida e recuperada 

no dispositivo de recuperação (41), devido à alta pressão de vapor da amônia, será 

evaporada no dispositivo de recuperação e irá acompanhar as aminas recuperadas e o 

vapor que são retirados através da linha (44), sendo então introduzida na coluna de 10 

regeneração (8), conforme descrito acima. Isso irá resultar na formação de amônia no 

solvente e na solução aquosa de lavagem ácida, que, por sua vez, irá resultar em um 

excessivo consumo de ácido e soda cáustica no sistema de lavagem ácida e sistema de 

recuperação, respectivamente.       

  Para evitar a formação de concentração de amônia no absorvente, o gás 15 

retirado através da linha (44) é tratado em uma opcional coluna de fracionamento (53), 

onde a amônia é separada do destilado, que consiste de amina e água. A amina e a água 

são direcionadas para o circuito principal de solvente através da linha (55), enquanto a 

amônia é retirada através de uma linha (54) para descarte ou utilizada para outros fins, 

tais como, aplicações de SCR de-NOx.   20 

  A figura 4 ilustra outra modalidade da presente invenção, onde um 

opcional pré-reator (47) para remoção de amônia é introduzido a montante do 

dispositivo de recuperação (41). No pré-reator é adicionado álcali através de uma linha 

(51) e a amônia é removida. O procedimento de stripping a vácuo ou por um meio de 

stripping, como, por exemplo, o ar, introduzido no pré-reator (47) através de uma linha 25 

de gás (48), irá melhorar a eficiência da unidade. Um dispositivo de pulverização (49) 

pode ser disposto no pré-reator (47), para distribuir o gás de stripping introduzido no 

mesmo, para garantir um contato eficiente entre o gás de stripping e o líquido no dito 

pré-reator.      

  A amônia liberada da solução e, possivelmente, o gás de stripping, são 30 

expelidos do pré-reator através de uma linha de ventilação ou respiradouro (50) e 

tratados para recuperação da amônia, ou tratados em um refinador para absorção de 
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amônia usando um absorvente acídico, tal como, ácido sulfúrico. Se for usado ácido 

sulfúrico, o resultante sulfato de amônio poderá ser usado em outros processos.             

  Uma porção do álcali exigido para se obter uma reação estequiométrica 

com amônio e amina protonada é adicionada no pré-reator (47) para remoção da amônia 

e a porção restante de álcali é adicionada ao vaso de recuperação de amina (41), quando 5 

é usado um pré-reator (47). 

  O dispositivo de recuperação aqui descrito é do tipo térmico, embora 

outras alternativas de dispositivos de recuperação de amina, tais como, trocador de íon 

ou diálise, possam ser também aplicados em conjunto com a invenção. Em uma unidade 

de recuperação de amina por troca de íons, os anions na solução aquosa de lavagem 10 

ácida são trocados por grupos hidroxila fixados à resina trocadora, conseqüentemente, o 

amônio e a amina protonada são neutralizados, de modo que a função de alcalinidade 

seja recuperada. A amônia pode então ser separada por stripping da solução por meio de 

stripping a vácuo ou um meio de stripping, como, por exemplo, o ar, enquanto a solução 

restante contendo aminas livres pode ser direcionada de volta para a instalação de 15 

captura. A resina trocadora de íons é periodicamente regenerada mediante tratamento 

com uma solução alcalina, tal como, hidróxido de sódio.       

  As soluções de amina aquosa e amônio podem também ser tratadas por 

certas bactérias que irão provocar decomposição bacteriológica das aminas e amônia e 

dos íons protonados da mesma. A de-nitrificação biológica de amônio é uma tecnologia 20 

bem conhecida na indústria de tratamento de águas residuárias.   

  Diversos ácidos são disponíveis para a solução aquosa de lavagem ácida, 

tanto ácidos inorgânicos como ácidos orgânicos, como, por exemplo, ácido sulfúrico, 

ácido fosfórico, ácido nítrico, ácido acético, ácido fórmico, ácido carbônico, ácido 

cítrico, etc. O ácido carbônico significa uma solução líquida que é supersaturada com 25 

CO2. O ácido carbônico pode ser produzido no local mediante aumento da concentração 

de CO2 no sistema de lavagem ácida, através da injeção de CO2 concentrado no líquido 

circulante, usando água que foi contatada com gás CO2 sob alta pressão, ou através da 

adição de sais de bicarbonato. O condensado do condensador disposto acima do extrator 

(stripper), ou o condensado de intercoolers do compressor de CO2, são altamente 30 

enriquecidos de CO2 e, conseqüentemente, fontes viáveis para a solução de 

compensação para o sistema de lavagem ácida, onde um adicional ácido é adicionado 

dentro do sistema de lavagem ácida, para se obter um pH na faixa preferida.        
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  Independente do tipo de ácido ou mistura de ácidos usada, o pH preferido 

no sistema de lavagem ácida é na faixa de 3-7, mais preferivelmente, na faixa de 4-6, 

suficientemente baixo para protonar completamente as aminas e NH3 em íons de 

amônio, e por meio deles, eliminar a pressão de vapor das aminas e amônia acima da 

solução. Outro efeito positivo de pH reduzido pela seção de lavagem ácida é uma 5 

possível redução ou a ação de evitar o crescimento de Legionella. Se a Legionella 

aparecer como sendo um problema nas seções de lavagem com água nos absorvedores 

de CO2 (como a experiência de outras torres de resfriamento), pode ser preferível operar 

a seção de lavagem com água no limite mais baixo da faixa de pH recomendado de 3-7, 

ou mesmo, ligeiramente abaixo de 3. O especialista versado na técnica ao ler a presente 10 

descrição será capaz de selecionar uma adequada mistura ácida e uma adequada faixa de 

pH para a solução aquosa de lavagem ácida, sem nenhuma experimentação ou teste 

indevidos.     

  Conforme descrito acima, a purga concentrada da solução de lavagem 

ácida é direcionada para um tanque de armazenamento ou para um dispositivo de 15 

recuperação, onde a amina é recuperada e, desse modo, reduzindo as perdas de amina, 

mediante adição de compostos alcalinos, tais como, carbonato de sódio ou hidróxido de 

sódio. Conforme indicado no presente exemplo, quando o ácido sulfúrico é aplicado para 

fins de lavagem ácida, o composto alcalino de sódio reage com os anions de ácido 

sulfúrico, por exemplo,      20 

NaOH + amina-H+ + SO4
2- -> Na2SO4 + H2O + amina livre (1) 

  Se a amônia for liberada por decomposição do solvente e capturada na 

lavagem ácida como amônio, a amônia é liberada por reação com o composto alcalino 

de sódio, da mesma maneira que as aminas:  

NaOH + NH4
+ + SO4

2" -> Na2SO4 + H2O + NH3 (2) 25 

  O valor de pKa para a amônia é significativamente mais baixo do que os 

valores de pKa para as aminas, conseqüentemente, a reação (2) é favorecida em relação 

à reação (1). A amônia é também muito mais volátil se comparado com as aminas. 

Conseqüentemente, a amônia pode ser separada por stripping quase que seletivamente 

de uma solução líquida contendo amônia e mais aminas solúveis, como, alcanolaminas, 30 

mediante execução do stripping à temperatura ambiente e com pH na faixa de 9,0 a 9,5.    

  Se ácido carbônico for aplicado ao sistema de lavagem ácida, a 

recuperação de amina e amônia pode ser executada sem a adição de álcali, mediante 
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simples ebulição do líquido purgado da lavagem ácida e, em seguida, separação do CO2 

e amônia da fase líquida em uma coluna de fracionamento, de acordo com a figura 3. A 

fase líquida é retornada para o circuito principal de solvente, enquanto o CO2 e a amônia 

são removidos do processo.     

  O líquido purgado da lavagem ácida pode, alternativamente, ser 5 

direcionado de volta para o ciclo de amina, para posteriores tratamentos.   

  O especialista versado na técnica irá entender que as zonas de contato 

(20), (23) e (32), preferivelmente, são zonas de contato tipo bandeja ou tipo recheio, 

compreendendo um material de recheio que aumenta a área de contato entre gás e 

líquido. O material de recheio pode ser qualquer material de recheio bem conhecido, 10 

podendo ser disposto de forma aleatória ou de forma estruturada. Os materiais de recheio 

mais preferidos são recheios estruturados feitos de materiais que são substancialmente 

inertes ao gás e absorvente usados.    

  O especialista versado na técnica irá também entender que a coluna de 

absorção descrita é simplificada para fins ilustrativos. Cada zona de contato (20), (23), 15 

(32) pode ser dividida horizontalmente em dois ou mais estágios, se necessário ou 

desejável. Se uma zona de contato (20), (23), (32) for dividida horizontalmente, uma 

placa coletora pode ser usada para separar os diferentes estágios ou re-distribuidores 

líquidos podem ser instalados entre os mesmos.   

  As placas coletoras (21), (22), (32) podem ser do mesmo tipo ou de tipos 20 

diferentes, tal como, qualquer tipo de sistema de coleta de líquido conhecido pelo 

especialista versado na técnica, permitindo ao gás de exaustão circular para cima na 

coluna, mas, não permitindo ao líquido circular para baixo, de modo que o líquido 

coletado pode ser retirado através de respectivas linhas de retirada (26), (35).  

Exemplo 1 25 

  Uma instalação de captura de CO2 em escala piloto, de acordo com a 

figura 1, foi usada para os testes. Um solvente de MEA, 30% em peso, foi aplicado para 

captura de CO2 de um gás de exaustão de turbina a gás. O absorvedor de CO2 consiste de 

uma zona principal de absorção, onde foi obtida uma captura de 90% de CO2.    

  O gás de combustão que saiu da zona de absorção continha 80-100 ppm 30 

de MEA gasoso e a temperatura do gás de combustão ficou na faixa de 50-550C. Uma 

única seção de lavagem com água com recheio estruturado foi aplicada para redução de 

escape de amina para o ambiente. A água de reciclagem foi resfriada por um trocador de 
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calor externo, causando resfriamento no gás de combustão circulante, e a temperatura no 

gás que saiu da seção de lavagem com água ficou na faixa de 45-500C. A condensação 

de água ocorreu na seção de lavagem com água, e o líquido em excesso no circuito de 

reciclagem de líquido de lavagem com água foi direcionado para o circuito principal de 

circulação de amina. As condições de estado constante para o sistema de lavagem com 5 

água (isto é, perfis de temperatura constante e concentrações constantes de gás e líquido) 

foram obtidas e o conteúdo de MEA no gás de saída foi medido como sendo de 

aproximadamente 0,7 ppm.  

  Em seguida, ácido sulfúrico foi adicionado para reduzir o pH do líquido 

de reciclagem de água de lavagem, para abaixo de 6,0. A concentração de MEA no gás 10 

de combustão caiu para abaixo dos limites de detecção, dito como sendo de 0,05 ppm. 

As análises foram executadas por extração de gás através de uma série de borbulhadores 

(impingers) com água pura e subseqüente análise de LC-MS do conteúdo dos 

borbulhadores.  

Exemplo 2  15 

  Uma instalação de captura de CO2 em escala piloto, de acordo com a 

figura 1, foi usada para os testes. Um solvente de MEA, 30% em peso, foi aplicado para 

captura de CO2 de um gás de exaustão de uma usina de energia à base de carvão. O 

absorvedor de CO2 consiste de uma zona principal de absorção, onde foi obtida uma 

captura de 90% de CO2.    20 

  O gás de combustão que saiu da zona de absorção continha 90-100 ppm 

de MEA gasoso e a temperatura do gás de combustão ficou na faixa de 55-570C. Uma 

única seção de lavagem com água com recheio estruturado foi aplicada para redução de 

escape de amina para o ambiente. A água de reciclagem foi resfriada por um trocador de 

calor externo, causando resfriamento no gás de combustão circulante, e a temperatura no 25 

gás que saiu da seção de lavagem com água ficou na faixa de 45-500C. A condensação 

de água ocorreu na seção de lavagem com água, e o líquido em excesso no circuito de 

reciclagem de líquido de lavagem com água foi direcionado para o circuito principal de 

circulação de amina. As condições de estado constante para o sistema de lavagem com 

água (isto é, perfis de temperatura constante e concentrações constantes de gás e líquido) 30 

foram obtidas e o conteúdo de MEA no gás de saída foi medido como sendo de 

aproximadamente 0,7 ppm. A concentração de amônia foi medida pelo procedimento de 

FTIR online, sendo em torno de 30 ppm (úmida). Uma companhia especializada realizou 
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medições de emissão para compostos específicos de nitrosamina, e detectou 0,4 ug/Nm3 

de N-nitrosomorfolina no gás de combustão emitido.  

  Em seguida, ácido sulfúrico foi adicionado para reduzir o pH do líquido 

de reciclagem de água de lavagem, para abaixo de 6,0. A concentração de MEA no gás 

de combustão caiu para abaixo dos limites de detecção, dito como sendo de 0,05 ppm. A 5 

concentração de amônia, registrada pelo procedimento FTIR online, diminuiu para um 

valor abaixo de 1 ppm. Nenhuma quantidade de N- nitrosomorfolina foi detectada no gás 

de combustão emitido.  

  As análises de MEA foram executadas por extração de gás, através de 

uma série de borbulhadores (impingers) com água pura e subseqüente análise de LC-MS 10 

do conteúdo dos borbulhadores. A seqüência de amostras para medição de nitrosaminas 

incluiu um dispositivo de captura de condensado, um cartucho Thermosorb/N e um 

cartucho backup de Thermosorb/N.  
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REIVINDICAÇÕES 

  1. Método para eliminar ou reduzir substancialmente a emissão de aminas 

e de produtos de decomposição alcalina das mesmas para a atmosfera, provenientes de 

uma instalação de captura de CO2 de um gás de combustão, onde o CO2 é capturado 

mediante um fluxo em contracorrente com um absorvente em uma zona de contato (20), 5 

o absorvente compreendendo uma solução aquosa de uma ou mais aminas, para 

proporcionar um gás de combustão pobre em CO2, o qual é liberado para o ambiente, e 

um absorvente rico em CO2 que é regenerado em uma coluna de regeneração (8), 

proporcionando um gás rico em CO2, o qual é posteriormente tratado, e um absorvente 

regenerado, o qual é reciclado para a zona de contato (20), em que o gás de combustão 10 

pobre em CO2 é lavado com uma solução aquosa ácida em uma zona de lavagem de leito 

tipo bandeja ou tipo recheio (32) com reciclo de líquido, para remover ou reduzir 

substancialmente a quantidade de amina(s) e de produtos de decomposição alcalina das 

mesmas no gás, caracterizado pelo fato de que uma parte da solução aquosa ácida é 

purgada e introduzida em um dispositivo de recuperação de amina (41), onde sais de 15 

amina em solução entram em ebulição na presença de uma solução alcalina de sódio e os 

cátions de amina são liberados como vapor de amina livre, o qual é reutilizado como 

absorvente de amina para a captura de CO2.    

2. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de 

que a solução alcalina de sódio é uma solução de hidróxido de sódio ou de carbonato de 20 

sódio. 

  3. Método, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 ou 2, 

caracterizado pelo fato de que a purga da solução aquosa ácida é introduzida dentro de 

um pré-reator, no qual a solução de lavagem é reagida com um álcali e separada por 

stripping a vácuo ou pela introdução de um gás de stripping, para remover, 25 

seletivamente, amônia da solução de lavagem, antes que a solução de lavagem seja 

introduzida dentro do dispositivo de recuperação de amina (41).   

  4. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de 

que a água de compensação contendo ácido carbônico é fornecida ao sistema de lavagem 

proveniente da água condensada no processo, e em que ácido adicional é adicionado 30 

para se obter o pH exigido. 
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  5. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de 

que é usado um trocador de calor no circuito da solução de lavagem ácida para controlar 

o volume de água e a concentração de compostos dissolvidos na água.  

  6. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de 

que uma ou mais etapas de lavagem, onde o gás de combustão pobre em CO2 é lavado 5 

por meio de água, é/são disposta(s) entre a zona de contato (20) para absorção de CO2 e 

a zona de lavagem de leito tipo bandeja ou tipo recheio (32).   
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