
Figura 2. Diagrama da tecnologia de HiPACT e efeitos (aplicado ao caso de planta de GNL)

Figura 1. Diagrama esquemática da tecnologia HiPACT (aplicado ao caso de gás natural)

Descrição Geral ou Princípios do Sistema

Características

Processo de captação de CO₂ para diminuição de impacto ambiental 

O HiPACT (Tecnologia de captação de gás ácido de alta pressão) é uma tecnologia de grande escala e 
alta eficiência de recuperação de CO₂, que utiliza um método de absorção química com as seguintes 
características: 
Comparado com processos convencionias, recupera-se o CO₂ de alta pressão através da

regeneração da solução absorvente sob condições de alta temperatura e pressão.
 Tem capacidade de absorção de CO₂ maior que os solventes convencionais
Estas características reduzem consideravelmente a energia necessária para o CCS (captação e
armazenamento de CO₂) e reduz os níveis de emissão de CO₂ (aumento da taxa de recuperação  do
CO₂ aplicando o CCS).
Aplicação em refinarias de gás natural, plantas de fabricação de gás sintético como equipamentos para
eliminação de CO₂.
Este processo foi desenvolvido em parceira  pelas empresas  JGC (http://www.jgc.co.jp/jp/index.html) e
a BASF (http://www.basf.com/group/corporation/en/)

A estrutura da planta é a mesma dos equipamentos para eliminação de CO₂ do método de absorção 
química geral. Pela torre de absorção captura o CO₂ por meio de solvente, e pela torre de dispersão 
atribui calor energético para saída do CO₂. O gás refinado sem o CO₂ é enviado para a cadeias de 
processo posterior por meio das torres de absorção e o CO₂ é enviado para os equipamentos de 
compressão da etapa posterior por meio das torres de dispersão e então comprimidos. 
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Fonte:JASE-W Tecnologias e Produtos Energéticos Inteligentes Japoneses 
http://www.jase-w.eccj.or.jp/technologies-p/index.html 
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Figura 3. Planta piloto 
(Centro de Pesquisas JGC)

Efeitos de Economia de Energia e Itens Específicos

Característica do HiPACT

 Como resultado de análise econômica de uma planta de CCS (captação e armazenamento de CO₂) com 
volume de recuperação de CO₂ de 100 a 300 mil toneladas anuais, espera-se um efeito de economia de 
25%  a 35% de redução dos custos de recuperação de CO₂ comparado a processos convencionais.

 Como a torre de dispersão opera a temperatura de ebulição do solvente, caso a pressão de operação 
aumente, haverá  aumento da temperatura de ebulição também. O solvente desenvolvido tem alta 
estabilidade contra alta temperatura, possibilitando o aumento da pressão de operação ao nível onde 
em processos convencionais ocorreria degradação térmica de forma notável. Como resultado, 
possibilita economia de força motriz dos equipamentos de compressão de CO₂ e dos custos dos 
dispositivos: ① redução do tamanho da tubulação e números de etapas dos equipamentos de 
compressão pela diminuição do volume de CO₂ recuperado; ② redução das etapas do compresor pela 
diminuição da diferença de compressão (diferença de pressão na entrada e saída do compressor); ③ 
redução da força motriz do compressor pela diminuição da diferença de compressão.  

 Pela excelente capacidade de absorção de CO₂, permite reduzir o volume de circulação de solvente, 
possibilitando assim economia de força motriz dos equipamentos de eliminação de CO₂ e dos custos 
dos dispositivos

 Testes de desempenho e análises foram feitos para comprovação dos resultados (agosto de2010) nas 
instalações abaixo encerrando a fase de testes experimentais, estando apto para comercialização
 Confirmação da estabilidade térmica em planta piloto
 Confirmação da capacidade de absorção introduzindo nossa tecnologia em refinaria comercial de 

gás natural. 

Figura 4. Planta comercial onde foi efetuado testes de 
desempenho (Planta de Koshijihara da Empresa INPEX)

 Como resultado de análise econômica de uma planta de CCS (captação e armazenamento de CO₂) com 
volume de recuperação de CO₂ de 100 a 300 mil toneladas anuais, espera-se um efeito de economia de 
25%  a 35% de redução dos custos de recuperação de CO₂ comparado a processos convencionais.

 Resultados Comerciais: Concessão  (licenciamento) da tecnologia HiPACT  à seguinte Central:
Refinaria de gás natural (na Europa): 1 caso

Aplicação do HiPACT

Contacto: JGC Corporation,Technology Innovation Center, Technology Innovation Division
Corporate website: http://www.jgc.com/jp/index.html
Introduction of this technology: 
http://www.jgc.com/en/02_business/03_tech_innovation/01_gas_petro_chemi/hipact.html
For technological details, contact: technology@jgc.com
BASF, Intermediates Division (CZ), Amines, Gas Treatment
http:// www.intermediates.basf.com/en/intermed/industries/gas-treatment/




