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Manual de Purgadores de Vapor para drenagem de tubu lações de vapor 
    Colaboração de Luiz Coimbra Montebello e Enio Sebastião Cesarin da Petrobras  

 
1. Introdução 

O objetivo deste trabalho é reunir informações relevantes para as pessoas envolvidas com a 
utilização, seleção, especificação, instalação, gerenciamento, inspeção e manutenção de 
purgadores de vapor. 
O foco são os purgadores de vapor para drenagem do condensado formado em: 

• Tubulações ou troncos ou headers de suprimento e distribuição de vapor;  
• Linhas ou tracers de aquecimento ou traceamento de tubulações, instrumentos e 

equipamentos; 
• Tubulações de vapor para alimentação de serpentinas de tanques de armazenamento. 

A descrição do princípio de funcionamento de cada tipo de purgador pode ser facilmente 
encontrada nos sites de fabricantes como SPIRAX SARCO, GESTRA, TLV, ARMSTRONG e SF 
INTERNATIONAL dentre outros. 
Neste trabalho há um enfoque de padronização dos locais ou estações de purga do condensado 
formado e os critérios de escolha do tipo de purgador mais adequado ao serviço. 
A padronização é importante para redução de estoque e facilitar os procedimentos de operação, 
inspeção e manutenção. 
O termo “vapor” empregado neste trabalho refere-se sempre ao vapor d’água e “condensado” é a 
água resultante do resfriamento desse vapor. 
 

2. Referências  
� Norma Petrobras N-42 Projeto de Sistema de Aquecimento Externo de Tubulação, 

Equipamento e Instrumentação, com Vapor. 
� Norma Petrobras N-116 Sistemas de Purga de Vapor em Tubulações e Equipamentos 

http://sites.petrobras.com.br/CanalFornecedor/portugues/requisitocontratacao/requisito_nor
mastecnicas.asp 

� The Steam and Condensate Loop – Spirax Sarco 
� Sites das empresas: TLV, Spirax Sarco, Armstrong  
� ISO 7841 Automatic steam traps - Determination of steam loss - Test methods 
� ASME PTC 39 – Steam traps - Performance test code. 

 

3. Definições 
� Planta ou unidade de processo significa a instalação industrial em que os purgadores de 

vapor e as estações de purga ou drenagem de condensado estão instalados. 
� Campo significa a área, interna ou externa, em que os purgadores e as estações de purga 

ou drenagem de condensado estão instalados. 
� Vapor de Aquecimento é o vapor d’água saturado ou superaquecido que se constitui no 

fluido de aquecimento. 
� Sistema de Aquecimento é o sistema constituído pela tubulação ou tronco de suprimento 

ou distribuição de vapor, pelos ramais de suprimento, pelas linhas ou tracers de 
aquecimento e pelo sistema de purga. 

 



      Petroblog-Santini                                                                                                         Página 2 de 48 

 

 
 
� Tubulação ou tronco ou header de suprimento de vapor é a tubulação de onde são 

alimentados os sistemas de aquecimento com vapor 
� Ramal de aquecimento é a tubulação que alimenta a linha ou tracer ou traço de vapor de 

aquecimento a partir do tronco de suprimento de vapor. 

 
� Linha tracer de aquecimento ou traço de vapor é a linha de pequeno diâmetro, disposta 

externamente à tubulação, instrumento ou equipamento, com a função de promover o 
aquecimento do produto contido na tubulação, instrumento ou equipamento. A depender 
do diâmetro da tubulação aquecida pode ser necessária mais de uma linha ou tracer de 
aquecimento. 

   
� Sistema de purga é o sistema constituído pela estação de purga do vapor ou drenagem de 

condensado e a tubulação ou tronco de retorno de condensado. 
� Estação de purga de vapor é o conjunto composto por tubos, válvulas, acessórios e o 

próprio purgador reunidos com a finalidade de livrar o vapor do condensado formado. 
O termo purgar o vapor é equivalente à drenagem de condensado. 

� Ramal de condensado é a linha de pequeno diâmetro que transfere o condensado coletado 
na estação de purga de vapor para a tubulação ou o tronco de recolhimento ou retorno de 
condensado 
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� Tubulação ou tronco de recolhimento ou retorno de condensado é a tubulação para onde é 
descarregado o condensado coletado nas estações do sistema de purga. 

 
� Vapor de flash é o vapor que surge acompanhando o condensado, que descarrega para a 

atmosfera e, muitas vezes, é confundido com perda de vapor vivo, mas é parte do próprio 
condensado que é reevaporado ao chegar à pressão atmosférica, que é menor do que a 
de operação. 
 

4. Função dos purgadores de vapor 
Purgadores de vapor são dispositivos automáticos destinados a retirar o condensado que se 
forma em:  

• Tubulações ou troncos de suprimento ou distribuição de vapor;  
• Dispositivos, como serpentinas, destinados ao aquecimento do produto contido em 

equipamentos;  
• Linhas ou tracers de vapor de aquecimento ou traceamento de tubulações, instrumentos e 

equipamentos. 
Além disso, devem eliminar eficientemente ar e gases não condensáveis. 
 
Quando o vapor cede seu calor latente para aquecimento de outro fluido a ser aquecido, ele se 
condensa e passa para a fase líquida, gerando o condensado, que contém somente calor sensível 
e deve ser removido, pois é pouco eficiente para a transferência de calor.  
O condensado formado, o ar e os gases presentes formam uma barreira, impedindo a troca ou 
transferência de calor entre o vapor e a superfície a ser aquecida.  
 
A função básica do purgador é, pois, drenar ou purgar o condensado, não permitindo a fuga ou 
perda de “vapor vivo”.  
Por estes motivos o purgador de vapor é um componente essencial em qualquer sistema de 
aquecimento com vapor d’água.  
As instalações industriais, como as refinarias de petróleo, petroquímicas e termoelétricas, possuem 
uma quantidade considerável de estações de drenagens ou purga de condensado, normalmente 
chamadas de estações de purga de vapor. A maioria está concentrada na drenagem de tubulações 
de suprimento ou distribuição de vapor e em linhas de vapor de aquecimento, conhecidos como 
”tracers”, de tubulações, instrumentos e equipamentos. 
 
O condensado surge durante o emprego do vapor em: 

• Tubulações que contêm vapor úmido, pela precipitação da umidade; 
• Tubulações de vapor saturado devido às perdas de calor por radiação ao longo da linha;  
• Tubulações de vapor saturado ou superaquecido em que há o arraste de água da caldeira;  
• Durante a entrada em operação de tubulações de vapor, quando todo o sistema está frio ou 

quando o sistema é retirado de operação; 
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• Equipamentos ou dispositivos utilizados como meio de aquecimento, como serpentinas, 
refervedores, autoclaves, estufas, etc. 

 
A remoção do condensado existente nas linhas de vapor deve ser feita pelas seguintes razões: 

• Eliminação do condensado formado nas tubulações de vapor, pois, sempre haverá água 
líquida (condensado) resultante da condensação parcial do vapor ou arrastada pelo vapor 
que sai da caldeira;  

• Reter o vapor seco em tubulações e equipamentos aquecidos, deixando sair apenas o 
condensado; 

• Conservar a energia do vapor, pois o condensado não tem ação motora nem ação 
aquecedora eficiente; 

• Evitar vibrações e golpes de aríete nas tubulações e equipamentos causados pelo 
condensado arrastado pelo vapor em altas velocidades; 

• Evitar erosão causada pelo impacto das gotas de condensado, particularmente, nas palhetas 
das turbinas e turboexpansores; 

• Diminuir os efeitos da corrosão interna nos sistemas de tubulações, evitando o resfriamento 
do vapor e a formação de ácido carbônico (H2O + CO2HCO3); 

• Evitar a redução da seção transversal útil de escoamento de tubos. 
 

5. Tipos de Purgadores de Vapor 
Teoricamente, o purgador mais eficiente é o que tem a capacidade de acompanhar a curva de 
saturação do vapor e condições de se ajustar a ela.  
Os vários tipos de purgadores de vapor foram desenvolvidos a partir dessa premissa e podem ser 
classificados basicamente em três grupos: mecânico, termostático e termodinâmico.  
O termostático é o que mais se aproxima da curva de saturação do vapor. 

    
           5.1. Purgadores Mecânicos  

Eles funcionam em função da diferença de densidade entre o vapor e o condensado.   
Essa diferença faz um elemento interno atuar sobre o orifício de descarga, mantendo-o fechado 
durante a passagem do vapor e o abrindo na presença do condensado. 
 

Bóia fixa  Bóia livre ou flutuante  Balde invertido  ou 
Panela invertida  

 
 

          5.1.1. Purgador de bóia 
Os purgadores de bóia podem ser dos tipos: 

• Bóia livre ou flutuante; 
• Bóia fixa ou com haste. 

    Agem por diferença de densidade. 
O purgador de bóia é formado por uma entrada de vapor, uma saída de condensado e uma bóia, 
que atua como elemento de vedação: quando o purgador está repleto de condensado, a bóia 
flutua e faz a válvula se abrir para drenar o fluido.  
Este tipo de purgador não é sensível às variações de pressão e vazão de vapor.  
E ainda, dependendo da quantidade de condensado drenado, se pode ter uma descarga contínua 
ou descontínua. 
  
 



      Petroblog-Santini                                                                                                         Página 5 de 48 

 

          5.1.1.1. Purgador de bóia livre ou flutua nte 
São utilizados para a drenagem ou purga do condensado de linhas de aquecimento tracers e de 
tubulação de suprimento ou distribuição de vapor. 
 

•  Ilustração do funcionamento do purgador mecânico t ipo bóia livre ou flutuante 

 
Cortesia da Spirax Sarco 

 
            5.1.1.2. Purgador de bóia fixa ou com h aste 

Basicamente, recomendado em drenagem de equipamentos, tais como permutadores de calor e 
serpentinas de tanques.  
Isto se deve à sua característica de descarga contínua, que garante 100% de vapor na superfície 
de troca térmica (maior eficiência energética), alta capacidade de adaptação às variações de 
carga térmica do processo e alta capacidade de eliminação de ar, por possuir sede independente 
para esta função.  
 
• Ilustração do funcionamento do purgador mecânico ti po bóia fixa 

 
Cortesia da Spirax Sarco 
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          5.1.2. Purgador de balde invertido ou pan ela invertida 
Agem por diferença de densidade. 
São utilizados para a drenagem ou purga do condensado de linhas de aquecimento tracers, 
tubulações de suprimento ou distribuição de vapor e em equipamentos. 
 
• Ilustração do funcionamento do purgador mecânico ti po balde invertido 

 
Cortesia da Spirax Sarco 
 
      5.2. Purgadores Termostáticos  
Estes purgadores identificam e distinguem vapor e condensado pela diferença de temperatura, 
sentida por um elemento termostático, isto é, eles operam pela pequena diferença de temperatura 
entre o vapor e o condensado. 
Para ser eliminado ou descarregado o condensado deve atingir uma temperatura abaixo da 
temperatura de condensação. 
Eles podem ser dos tipos: com elemento bimetálico, de pressão balanceada e de expansão 
líquida. 
São utilizados para a drenagem ou purga do condensado de linhas de aquecimento tracers e 
tubulações de distribuição de vapor. 
O purgador de expansão líquida, por ser pouco utilizado, não será abordado. 
 

Com elemento bi metálico  De pressão balanceada  
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    5.2.1. Purgador termostático com elemento bimet álico 
Os purgadores bimetálicos podem economizar energia, descarregando o condensado a uma 
temperatura abaixo da temperatura do vapor saturado, permitindo a utilização do calor sensível do 
próprio condensado para aquecimento de linhas de traceamento e serpentinas.  
Sua construção assegura a alta resistência à corrosão e golpes de aríete.  
O elemento bimetálico assegura o seu correto funcionamento na descarga de condensado e de 
ar, assim como a perfeita estanqueidade da sede quando fechado.  
Funcionam pela diferença de temperatura que existe, na mesma pressão, entre o vapor e o 
condensado.  

 
          5.2.2. Purgador termostático de pressão b alanceada 

O elemento de operação é uma cápsula removível, que contém um líquido especial em mistura 
com água, com “boiling point” inferior ao da água. 
Basicamente recomendado para instalar nos finais de linha de coletores e distribuidores de 
vapor. 
Apresentam excelentes características de eliminação de ar durante a partida “start up” da planta 
e operação normal.  
Também se destinam à drenagem de autoclaves de esterilização, linhas de tracers, eliminação 
de ar e gases incondensáveis em equipamentos e sistemas aquecidos a vapor, além de 
aplicações que permitem o reaproveitamento da energia do condensado. 
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         5.3. Purgadores Termodinâmicos  
Nesses purgadores a abertura se dá pela diferença de velocidade entre o vapor e o condensado. 
Essa ação ocorre em um disco metálico que bloqueia a passagem do vapor de flash ou 
reevaporado com alta velocidade e abre com a baixa velocidade do condensado. 
São empregados em linhas de aquecimento tracers, tubulações de distribuição de vapor e em 
equipamentos. 

   
 

Purgador fechado  Purgador abrindo  Purgador aberto  

 
 

 
 
 

• Ilustração do funcionamento do purgador termodinâmi co  

 
Cortesia da Spirax Sarco 
 
        5.4. Comparação técnica entre os vários tip os de purgadores de vapor 
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 Purgador de bóia livre 
ou flutuante  

Purgador de bóia fixa ou 
com haste  

Purgador de balde invertido ou panela invertida  Purgador  Termodinâmico  

Utilização  São utilizados para a 
drenagem ou purga do 
condensado de linhas 
tracers de aquecimento 
e de tubulação de 
distribuição de vapor, 
com vapor 
superaquecido ou 
saturado, nas seguintes 
aplicações: 
- em baixa e alta 
pressão; 
- para baixas vazões. 

Basicamente, 
recomendado em 
drenagem ou purga do 
condensado de 
equipamentos, tais como: 
permutadores de calor, 
serpentinas de tanques, 
panelas de cozimento, 
reatores, secadores; 
São bons para baixa e alta 
temperatura e altas 
vazões. 

São utilizados para a drenagem ou purga do 
condensado de linhas tracers de aquecimento e 
tubulações de distribuição de vapor, superaquecido ou 
saturado, nas seguintes aplicações: 
- em baixa e alta pressão; 
- para baixas vazões. 

    

Utilizados em drenagem ou purga 
do condensado de linhas tracers 
de aquecimento e tubulações de 
distribuição de vapor, 
superaquecido ou saturado, nas 
seguintes aplicações: 
- qualquer pressão, vazão e 
posição; 
- contra pressão não pode ser 
maior que 50% da pressão à 
montante. 

Vantagens  
 

Descarga contínua; 
Condensado na 
temperatura do vapor;  
Eficiente onde ocorre 
grande flutuação de 
vazão;  
Alta capacidade de 
eliminação de ar; 
Possui uma válvula 
agulha de regulagem 
externa para eliminação 
de vapor preso e ar. 

Descarga contínua;  
Alta capacidade de 
eliminação de ar; 
Possui uma válvula agulha 
de regulagem externa 
para eliminação de vapor 
preso e ar;  
Muito utilizados para 
grandes vazões. 

Resistente a golpes de aríete; 
Seguro porque o modo de falha é aberto. 
 

São compactos, pequenos e 
leves; 
Já vêm com filtro interno; 
Uma única peça móvel; 
Sem limite de pressão de 
operação; 
Sem necessidade de ajuste; 
Livre de inundação. 
Suportam golpes de aríete;  
Não necessitam de válvula de 
retenção à jusante; 
Menor espaço necessário para 
instalação em relação aos demais 
purgadores. 

Desvantagens  Danifica-se por 
resfriamento severo; 
Não resiste ao golpe de 
aríete; 
Necessita de espaço 
para instalação; 
Instalar válvula de 
retenção à jusante do 
purgador, quando 
interligado à linha de 
retorno de condensado;  
Instalar filtro tipo Y antes 
do purgador.  

Não resistem a golpes de 
aríete; 
Não funcionam para altas 
pressões; 
Necessitam de espaço 
para instalação; 
Instalar válvula de 
retenção à jusante do 
purgador, quando 
interligado à linha de 
retorno de condensado;  
Instalar filtro tipo Y antes 
do purgador.  

Necessidade de ter em seu corpo válvula de retenção 
interna. 
Elimina ar e incondensáveis muito lentamente.  
O corpo deve estar sempre com água suficiente, ou 
seja, requer manutenção do selo de água ou 
condensado.  
Não funciona bem em flutuações de pressão. 
Selo de água se perde em temperaturas de vapor 
superaquecido.  
Pode ser danificado pelo resfriamento,  
Descontinuidade na chegada de condensado pode 
levar à condensação do vapor, abrindo o purgador com 
perda de vapor vivo. 

Necessitam de pressão mínima de 
entrada e de pressão mínima 
diferencial. 
Baixa capacidade de eliminação 
de ar e incondensáveis; 
Maior perda de vapor, durante a 
abertura para a saída do 
condensado. 
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 Necessita de espaço para instalação. 
Instalar válvula de retenção à jusante quando 
interligados a linhas de retorno de condensado.  
Instalar filtro tipo Y antes do purgador.  

 
 

 Purgador  Termostático  Purgador termostático com elemento bimetálico  Purgador termostático de pressão balanceada  
Utilização  São utilizados para a 

drenagem ou purga do 
condensado de linhas 
tracers de aquecimento e 
tubulações de distribuição 
de vapor.  
Uso apenas com vapor 
saturado, para drenar as 
tubulações que estão 
constantemente alagadas.  

Os purgadores bimetálicos podem economizar energia, 
descarregando o condensado a uma temperatura abaixo 
da temperatura do vapor saturado, permitindo a utilização 
do calor sensível do próprio condensado para 
aquecimento com linhas de traceamento.  
O elemento bimetálico assegura o seu correto 
funcionamento na descarga de condensado e de ar, assim 
como a perfeita estanqueidade da sede quando fechado.  

Basicamente recomendado para instalar nos finais de linha 
de coletores. 
Também se destinam à drenagem de autoclaves de 
esterilização, linhas de tracers, eliminação de ar e gases 
incondensáveis em equipamentos e sistemas aquecidos a 
vapor, além de aplicações que permitem o 
reaproveitamento da energia do condensado.  

Vantagens  
 

Reduz flash ou 
revaporização de vapor na 
linha de condensado;  
Pode ser instalado 
distante do ponto de 
geração do condensado;  
Acompanha a curva de 
vapor saturado; 
Pode ser ajustado para 
outras temperaturas. 

São pequenos e leves; 
Removem ar e gases incondensáveis com grande 
facilidade;  
Suportam bem os golpes de aríete, condensado corrosivo 
e altas pressões;  
Podem trabalhar com qualquer pressão; 
Vibrações e movimentos da tubulação não perturbam seu 
funcionamento;  
A manutenção é simples e os elementos bimetálicos 
podem ser substituídos sem remover o purgador. 

Apresentam excelentes características de eliminação de ar 
durante a partida “start up” da planta e em operação 
normal. 
 

Desvantagens  Limitado a vapor saturado; 
Instalar válvula de 
retenção à jusante quando 
interligados a linhas de 
retorno de condensado; 
Instalar filtro tipo Y antes 
do purgador.  
 

Como o condensado é descarregado em temperatura 
abaixo do vapor, ocorre sempre o alagamento do 
purgador. 
O elemento bimetálico atua em uma temperatura fixa, o 
que não o recomenda para operação em situações de 
temperatura e pressão variáveis. 
Não responde rapidamente às variações de vazão de 
condensado, pois o elemento bimetálico demora a atuar. 
Se a contrapressão é alta, acima de 30%, a temperatura 
de descarga de condensado se reduz, para a abertura da 
sede, aumentando o tempo de alagamento. 

Vibrações e movimentos da tubulação perturbam seu 
funcionamento; 
Não resistem a golpe de aríete. 
A sede não abre enquanto a temperatura do condensado 
não cair abaixo da temperatura do vapor, sendo a mínima 
diferença determinada pelo líquido dentro da cápsula. 
Devido a isso, esse tipo de purgador não pode ser 
empregado em serviços em que não é tolerado o 
alagamento do purgador, como distribuidores de vapor, 
aquecimento de equipamentos e tubulações críticas. 
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6. Acessórios de purgadores de vapor 
 

          6.1. Filtros 
A utilização de filtros à montante dos purgadores é necessária, uma vez que, a deposição de 
sujeira e material proveniente de corrosão na sede pode provocar tanto a obstrução do fluxo de 
vapor, como a possibilidade de vazamento causado pela erosão da sede.  
Um purgador represando condensado pode ocasionar sérios golpes de aríete que são 
responsáveis por danos em serpentinas, e contaminação do produto a ser aquecido, dentre outros 
problemas.  
 

 
    
        6.2.  Válvulas de Retenção 
Alguns tipos de purgador, como os de bóia, balde invertido e termostático, necessitam de válvulas 
de retenção montadas à jusante, quando descarregando para linha de retorno de condensado.  
A ausência deste acessório possibilita o alagamento dos equipamentos quando parados, bem 
como a danificação dos purgadores instalados, devido à possibilidade de golpes de aríete. 

 

 
 
        6.3. Conector universal para purgador e Con exão universal 
A conexão universal é um tipo de conexão destinada a facilitar a instalação dos purgadores, seja 
na posição horizontal, vertical ou inclinada e sua característica fundamental é possuir apenas dois 
parafusos para a fixação dos purgadores.  
A conexão universal facilita a retirada do purgador para manutenção ou substituição.  
Os purgadores para tubulações de suprimento ou distribuição de vapor e para as linhas tracers de 
aquecimento devem ser fornecidos com conexão universal. 
 
O conector universal é um acessório dotado de conexão universal, fornecido nas bitolas ou 
diâmetros de ½” e ¾”, pressões de até 50 bar e temperaturas até 425ºC e fabricado em aço 
inoxidável, para minimizar os efeitos da corrosão e aumentar a durabilidade. Ele pode ser instalado 
diretamente na tubulação de vapor de aquecimento com extremidades de roscas tipo fêmeas NPT 
e vem acompanhado de dois parafusos para conectar-se ao purgador. 
A conexão universal do conector universal permite a intercambiabilidade de qualquer tipo de 
purgador e de qualquer fabricante, que também seja de conexão universal.  
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Conector ou conexão universal  Conector universal simples e 
conector com filtro acoplado 

 

 
 

 

 
 

Purgador termodinâmico com conexão 
universal 

Purgador de balde invertido com conexão 
universal 

 
 

 

 
 

 

 
         6.4. Distribuidor de Fluxo tipo Universal ou DFU 
O distribuidor de fluxo universal (DFU) é um novo conceito em sistemas de drenagem.  
Trata-se de um conjunto inteligente de válvulas para manobra do fluxo de condensado nas 
estações de purga, equipado com o sistema de conexão universal, para facilitar a manutenção e 
reposição de purgadores. 
O conjunto é totalmente construído em aço inoxidável e desenvolvido para receber purgadores de 
conexão universal, com fixação por apenas dois parafusos, independentemente da posição de 
operação (horizontal, vertical ou inclinada). 
O distribuidor de fluxo universal ou DFU, fisicamente, é o conjunto de válvulas integradas em um 
único corpo para acoplamento de purgador com conexão universal, podendo ser simples ou duplo. 
Os DFUs são utilizados em manobras de fluxo de vapor ou condensado nas estações de purga, é 
universal porque permite a conexão tipo universal dos purgadores de vapor. 
Possibilita uma instalação compacta e integral, ao invés da numerosa quantidade de válvulas e 
conexões normalmente necessárias em um sistema convencional, minimizando com isso os pontos 
potenciais de vazamentos.  
A conexão universal utilizada é intercambiável com qualquer tipo de purgador e de qualquer 
fabricante, desde que o purgador também seja de conexão universal.  
 
O DFU é, pois, um conjunto de válvulas para as operações de bloqueio e teste de purgadores.  
As válvulas são montadas em corpo único compacto, reduzindo espaços e riscos de vazamento.  
As principais características do distribuidor de fluxo são: 

� Conexão universal para purgador de conexão universal; 
� Entrada e saída de condensado com conexão de rosca NPT; 
� Corpo em aço inoxidável austenítico forjado ou microfundido em aço inoxidável 316; 
� Classe de pressão PN-50: pressões de até 50 bar e temperaturas até 425ºC. 

 
Existem dois tipos de distribuidores de fluxo: 

• Distribuidor simples (2 válvulas):  
1 válvula bloqueio e 1 válvula de dreno ambas à montante do purgador 
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• Distribuidor duplo (4 válvulas):  
1 válvula bloqueio e 1 válvula de dreno à montante e à jusante do purgador 
 

A instalação de DFU nos pontos de drenagem de linhas de vapor possibilita a execução de:  
• Teste de alagamento (com descarga para a atmosfera à montante do purgador).  
• Teste de vazamento (com descarga para a atmosfera à jusante do purgador).  
• Bloqueio do purgador para manutenção e/ou reposição.  
• Operação normal (com descarga de condensado para a atmosfera ou recuperação de 

condensado para a linha de retorno).  
 

Distribuidor de fluxo universal DFU modelo Vd-flux da Detroit  
Modelo simples, com conexão universal, 

de descarga para a atmosfera 

 

Modelo duplo, com conexão universal, de 
descarga para recuperação de condensado 

 
 

Distribuidor de fluxo universal DFU modelo da Spirax Sarco  
Modelo simples, com conexão universal, 

de descarga para a atmosfera 

 
 

Modelo duplo, com conexão universal, de 
descarga para recuperação de condensado 

 
       

As estações de purga de vapor, utilizando os distribuidores de vapor universal são, pois muito 
compactas e  com bem menos pontos de possível vazamento de vapor, em relação às estações de 
purga convencionais.  

 
Estação de purga de condensado convencional  

Instalação convencional de estação de purga de 
condensado 

 
 

Locais com potencial para vazamentos de 
vapor 
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Comparação entre e stação de purga de condensado  convencional e estação com 

distribuidor de fluxo universal DFU 
Estação de purga convencional com 

descarga para a atmosfera 

 

Estação de purga convencional com retorno 
de condensado 

 
Estação com distribuidor de fluxo DFU 

simples: descarga de condensado para a 
atmosfera 

 
 
 

 

Estação com distribuidor de fluxo DFU 
duplo: descarga para retorno de 

condensado 
 
 

 

Notas: VGA: Válvula gaveta; DFU: Distribuidor de fluxo universal; PG: Purgador de vapor 
Os distribuidores de fluxo universal DFU são fornecidos com filtro incorporado e os purgadores 
de conexão universal já vêm com válvula de retenção incorporada, itens padronizados que 
facilitam a manutenção e garantem a durabilidade.  

            
           6.5. Características técnicas de purgadores e  distribuidores de fluxo  

Cada tipo de purgador e de distribuidor de fluxo deve ser fornecido com as seguintes 
características, tendo em vista a padronização. 
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• Purgador de vapor de bóia livre para baixa pressão 

 
 

• Purgador de vapor de bóia livre para pressão elevada 

 
 

• Purgador de vapor termodinâmico para baixa vazão 
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• Purgador de vapor termodinâmico para alta vazão 

 
 

• Purgador de vapor de balde invertido para baixa pressão 

 
 

• Purgador de vapor de balde invertido para alta pressão 
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• Purgador de vapor termostático bimetálico 

 
 

• Distribuidor de fluxo universal DFU simples 

 
 

• Conector para purgador de vapor com conexão universal 
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• Distribuidor de fluxo universal DFU duplo 

 
 
           6.6. Silenciador para purgadores de vapor  

É um dispositivo compacto para ser instalado na saída de purgadores de vapor ou ar comprimido 
com descarga para a atmosfera. 
Ele diminui o ruído excessivo causado pela descarga em alta velocidade de condensado.  
Pode ser instalado em qualquer purgador de descarga intermitente, como os termodinâmicos, de 
balde invertido e de pressão balanceada, chegando a proporcionar uma redução de até 80% do 
nível de ruído causados pela descarga. 
 

 
 

            6.7. Visor de fluxo 
Os visores de fluxo são instalados em linhas de vapor à jusante de purgadores, quando estes 
descarregam o condensado para uma tubulação de retorno comum, os visores proporcionam uma 
avaliação individual e visual do funcionamento do purgador.  
Podem ser fornecidos com janela simples ou dupla. 
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Visor de fluxo  simples  Visor de fluxo duplo  

  
       

           6.8. Separador de umidade 
Separadores de umidade removem gotas de água em suspensão no vapor para prevenir problemas 
tais como: 

• Água no vapor causa problema de corrosão interna; 
• Água é uma barreira para transferência de calor; 
• Água causa erosão interna em válvulas e acessórios;  
• Água é fonte impurezas dentro de tubulações e superfícies de aquecimento; 
• Água provoca operação irregular e falhas de válvulas e medidores de vazão. 

Portanto, é recomendável o uso de separadores de umidade em instalações para aquecimento de 
produtos, em que o controle da temperatura é crítico para o processo, antes de válvulas de controle 
de temperatura e válvulas redutoras de pressão. É comum que o separador tenha drenagem 
automática por purgador de vapor. 
 
O mercado oferta vários tipos de separadores de umidade, em função do princípio físico do 
processo de separação e decantação da água contida na umidade presente no vapor.   

Tipos de separadores de umidade  
 
Separador  por 
inércia 
 

A umidade em forma de gotas é removida por inércia e decantação devido à perda 
de sustentação pelo vapor, com o choque nas chicanas do separador. 
A retirada e drenagem da água e condensado são através de purgador. 
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Separador com 
defletor 
 

• Placas defletoras mudam a direção do 
fluxo, promovendo a coleta de gotas 
d’água;  
• Área da seção transversal reduz 
velocidade do fluido, facilitando a queda 
das gotas d’água; 
 • Água e condensado no interior são 
eliminados por purgador. 
 

 
Separador 
ciclônico 
 

• “Barbatanas“ geram fluxo ciclônico;  
• Vapor girando ao longo do corpo do 
separador; 
• Água desce escorrendo pela parede;  
• Água e condensado no interior são 
eliminados por purgador. 
 

 
Separador 
coalescente 
 

• Enchimento interno com malha de 
arame (demister) obstrui moléculas de 
água; 
• Moléculas coalescem em gotas;  
• Gotas grandes caem para o fundo;  
• Água e condensado no interior são 
eliminados por purgador. 
 

 
 
             6.9. Eliminador termostático de ar e g ases incondensáveis 

O ar é um eficiente isolante térmico.  
Sua presença em forma de bolsões de ar, principalmente em linhas de operação intermitente (uma 
vez que ele é admitido nas paradas através das ligações flangeadas, conexões com roscas, etc.), 
causa grandes prejuízos ao processo.  
Além disso, o ar pode acelerar a taxa de corrosão, devido ao Oxigênio sob a forma gasosa, 
tornando-se evidente a necessidade de sua eliminação das linhas de vapor d’água. 
Os eliminadores termostáticos de ar poderão ser instalados em tubulação de distribuição de vapor, 
preferencialmente nos finais de linha. 
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    6.10. Tubo OD ou tubing para estações de purga ou drenagem de condensado 
      6.10.1. Tubos OD ou tubing de drenagem  

Os tubos de troca térmica, também chamados de tubos OD ou tubing, pois são identificados pelo 
diâmetro externo (“OD - Outside Diameter”) e pela espessura de parede, são normalmente de 
material aço inoxidável e utilizados nas estações de purga ou drenagem de condensado.  
Assim, as linhas de drenagem de condensado, a partir da tubulação de vapor vivo e das linhas 
tracers de aquecimento, são conectadas aos purgadores das estações de purga, através de tubos 
OD ou tubing de aço inoxidável austenítico 316 ou 316L, com isolamento térmico. 
Os diâmetros externos mais utilizados são de ¼”, 3/8”, ½” e ¾”, porém  por padronização, o 
diâmetro dos tubos, de sistemas de purga de tubulação e linhas de aquecimento, deve ser de 
½”OD. 
Nas estações de purga do condensado, os tubos OD podem ser fornecidos com isolamento térmico 
integrado, para conservação de energia.  

 
    6.10.2. Especificação de tubos OD ou tubing para estações de purga de vapor 

A especificação técnica dos materiais das linhas de drenagem de condensado é:  
• Tubo OD ou “tubing” de aço inoxidável austenítico ASTM A 269 Gr. 316 ou 316L, sem 

costura, recozido, dureza superficial máxima de 90 HRB ou 200 HV com de diâmetro 
externo de ½”OD e espessura 2,108 mm. 

• Isolamento térmico integrado com jaqueta em PVC resistente à UV e isolamento com fibra 
de vidro, resistente à absorção de umidade e livre de cloretos (abaixo de 100 ppm); 

• Conectores de compressão de dupla anilha em aço inoxidável ou ASTM A182 Gr. 316 ou 
316L ou ASTM A479 Gr. 316 ou 316L, de diâmetro externo de ½”OD, para classe de 
pressão 3 000. 

Alguns fabricantes, como a Swagelok, fornecem estes tubos OD já isolados, são os chamados 
“tubos jaquetados”, tubos OD fornecidos com isolamento térmico. 
Os acessórios utilizados (uniões, luvas, joelhos, tês, etc.) são do tipo “conexões de pressão com 
dupla anilha”. 
Um tubo de parede mais espessa resiste melhor à ação da anilha do que um tubo de parede fina, 
daí a escolha da espessura 2,108 mm, permitindo que as anilhas se moldem e se sobreponham às 
pequenas imperfeições ou defeitos superficiais, como por exemplo, arranhões da superfície, logo 
promovendo melhor vedação.  

Tubo OD  ou tubing isolado  Conexão de compressão com dupla anilha  
Material: 
ASTM A269 Standard Specification for Seamless 
and Welded Austenitic Stainless Steel Tubing for 
General Service 
Características 
a- A pressão máxima de trabalho válida para faixa 
de temperatura de -29°C a 37°C. 
b- O tipo de polimento/rugosidade deve estar de 
acordo com ASTM A269. 
c- O tubo deve conter gravação externa de pressão 
máxima de trabalho, espessura, diâmetro nominal e 
lote. 
d- Descrição 

Característica  Descrição  
Material do tubo ASTM A 269 Gr Tp 

316L 
Fabricação Sem costura 
Diâmetro externo ½”  
Espessura de parede 2,108 mm  

(BWG 14 - 0,083”) 
Dureza máxima 90 HRB (200 HV)  
Revestimento externo Isolamento térmico 
Comprimento 6 metros 

e- Isolamento térmico composto por jaqueta em 
PVC resistente à UV e isolamento com fibra de 
vidro, resistente à absorção de umidade e livre de 
cloretos (abaixo de 100 ppm). 

Conector reto tipo união de Compressão com dupla 
anilha de aço inoxidável forjado AISI 316 para 
“tubing” ½”OD. 

 
 

Conector reto tipo união de Compressão com dupla 
anilha de aço inoxidável forjado AISI 316 para 
“tubing” ½”OD e extremidade com rosca ½” NPT 
tipo macho. 

 
Obs.: As anilhas também são de aço inoxidável, 
porém de dureza superficial superior a do tubo, para 
evitar o galling entre as partes. 
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Tubos OD ou tubing com isolamento térmico 
integrado do fabricante Swagelok 
Nota: O isolamento é com polímero limitado a 
204ºC. 

 
A tabela do fabricante Swagelok, a seguir, apresenta valores nominais de pressão de trabalho 
permitida para tubos OD de aço inoxidável ASTM A269 com várias espessuras de parede.  

• Os valores das pressões de trabalho permitidas são calculados a partir dos valores de tensão 
admissível, conforme especificados na norma ASME B3 1.3 Process Piping. 

• Não foi feita qualquer consideração para corrosão ou erosão. 
• Os cálculos estão baseados no OD máximo e na mínima espessura de parede, considerando 

as respectivas tolerâncias. 
 
Exemplo:  
Tubo em aço inoxidável com OD de ½” e parede de 0,035” especificado conforme ASTM A269 tem 
como tolerância: OD ± 0,005” e espessura da parede ±10%. 
Desta forma, para este tubo os cálculos estão baseados em: OD = 0,505” e espessura da parede = 
0,0315” e a pressão de trabalho máxima permitida para este tubo é de 2600 psi. 
 
Tabela do fabricante Swagelok de pressão de trabalh o permitida de tubos OD  em Aço 
Inoxidável. 
https://www.swagelok.com.cn/downloads/WebCatalogs/PT/MS-01-107.pdf 
 
Tabela – Tubos em Aço Inoxidável sem Costura em polegadas  
Pressões de trabalho permitidas calculadas para valor de S=tensão admissível de 20000 psi para 
tubos ASTM A269 entre -28ºC e 37°C, conforme Norma ASME B31.3, salvo notas em contrário. 
 
Nota: Para tubos soldados e trefilados, deve ser aplicado um fator de redução referente à 
integridade da solda: 

• Tubos com solda dupla multiplique a pressão nominal por 0,85 
• Tubos com solda simples multiplique a pressão nominal por 0,80. 
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Esta tabela vale para temperaturas de trabalho de -28ºC a 37ºC, para temperaturas mais elevadas 
deve ser aplicado um fator de correção da pressão de trabalho admissível, conforme a tabela a 
seguir. 

 
�  Baseado no valor máximo de 190°C.  

➁ Baseado no menor fator de redução para aço inoxidável, conforme ASME B3 1.3. 

 
Exemplo:  
Para um tubo em aço inoxidável 316, com OD de ½”, parede de 0,035” a 537ºC (1000°F). 

• A pressão de trabalho admissível entre -28ºC a 37ºC é 2600 psig. 
• O fator para temperatura elevada para 537ºC é 0,76. 

Assim, a pressão de trabalho admissível para um tubo de aço inoxidável 316 com OD de ½”, 
parede de 0,035" a 537ºC é de 1976 psig. 

  
  6.10.3. Exemplo de instalação de drenagem de cond ensado de tubulação com tubo OD 

 
 

 
 

7. Seleção de purgadores de vapor 
   7.1. Dados básicos 
A seleção adequada dos purgadores é de vital importância à eficiência de todo o sistema de 
aquecimento, sob o risco de utilizarem-se muitas vezes purgadores inadequados ao sistema.  
Para a seleção de purgador é preciso alguns dados básicos do sistema onde eles serão 
instalados, a saber: 

• Pressão e temperatura de operação do vapor; 
• Título do vapor; 
• Diferença de pressão à montante e à jusante do purgador;  
• Vazão de condensado prevista;  
• Eliminação de ar e gases incondensáveis do sistema;  
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• Flutuações da pressão; 
• Se a descarga é realizada para atmosfera ou para linha de retorno; 
• Ocorrência de golpes de aríete ou de vibrações excessivas; 
• Ação corrosiva ou erosiva do vapor; 
• Facilidades disponíveis para manutenção. 

 
O diferencial de pressão a que o purgador estará sujeito deve ser estimado na condição de menor 
pressão à montante do purgador e a maior pressão à jusante, ou seja, sempre considerar o menor 
diferencial de pressão.  
A razão é que conforme as curvas de seleção de purgadores, encontrados em catálogos de 
fabricantes, para um menor diferencial de pressão obtém-se uma menor vazão. Com isso o 
purgador será dimensionado para condição mais crítica, permitindo a drenagem adequada do 
sistema. 
 
   7.2. Aplicações de purgador de vapor em plantas de processamento 
Para cada situação de aplicação do purgador há o tipo mais adequado. 
As aplicações mais comuns são: 

7.2.1 Tubulações ou troncos de suprimento ou distribuição de vapor  
  O vapor é gerado em caldeiras e distribuído para emprego nas mais diversas situações: 

a. Para aquecimento de produtos em tubulações e equipamentos; 
b. Como vapor de abafamento de princípio de incêndio; 
c. Como vapor de limpeza interna de tubulações e equipamentos; (“steam out”); 
d. Para prevenir a formação de coque e remover o coque no interior de tubos de fornos 

(“steam air decoking”); 
e. Em seção de convecção de fornos com ramonadores ou sopradores de fuligem, para 

limpeza externa das serpentinas da convecção. 
Em todos estes serviços o vapor é transportado em tubulações, “headers” e ramais, ocorrendo a 
perda de calor e a formação de condensado, por isso é necessário o uso de purgadores para 
manter o vapor vivo, isto é sem a presença de condensado. 

 
7.2.2 Linhas para aquecimento ou traceamento de produtos em tubulações, instrumentos e 

equipamentos. 
As aplicações de vapor para aquecimento, com “tracers” ou traços de vapor. representam mais de 
90% das aplicações de purgadores.  
Este tipo de aplicação de vapor para aquecimento é dividido basicamente em duas condições:  

• Aquecimento para prevenir contra solidificação, mantendo a temperatura de 
viscosidade ótima do produto;  

• Aquecimento para repor a perda de calor, mantendo a temperatura especificada para 
o produto. 
 

7.2.3 Para aquecimento de produtos líquidos em tanques de armazenamento. 
Normalmente utilizado em serpentinas ou aquecedores compactos, com a função de manter a 
temperatura do líquido armazenado na condição de viscosidade adequada para bombeamento. 
 

Serpentinas de aquecimento  Aquecedores compactos aletados  
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    7.3. Seleção adequada ao serviço 
Em relação ao serviço da instalação, os tipos de purgadores de vapor recomendados são os 
seguintes: 
 

Serviço s Condições  Tipo de 
purgador de 

vapor 
recomendado 

Coeficiente de 
segurança 

recomendado 

Drenagem de tubulação de 
vapor com retorno de 
condensado 

Vapor saturado Pressão acima 
de 20 kgf/cm² 

Balde invertido 
Termodinâmico 
Bimetálico 

2 

Pressão de 10 
até 20 kgf/cm² 

Balde invertido 
Termodinâmico 
Bimetálico 

2 

Pressão até 10 
kgf/cm² 

Balde invertido 
Termodinâmico 
Bimetálico 
Bóia livre 

3 

Vapor 
superaquecido 

Pressão acima 
de 20 kgf/cm² 

Balde invertido 
Termodinâmico 

2 

Pressão de 10 
até 20 kgf/cm² 

Balde invertido 
Termodinâmico 

2 

Pressão até 10 
kgf/cm² 

Balde invertido 
Termodinâmico 
Bóia livre 

3 

Drenagem de tubulação de 
vapor sem retorno de 
condensado 

Vapor saturado 
ou 
superaquecido 

Pressão acima 
de 10 kgf/cm² 

Termodinâmico 
Balde invertido 

2 

Pressão até 10 
kgf/cm² 

Termodinâmico 
Balde invertido 
Bóia livre 

3 

Linhas de a quecimento 
traceamento de tubulações, 
instrumentos e equipamentos 

Vapor saturado  Bóia livre 
Balde invertido 
Termodinâmico  
Bimetálico 

3 

Aparelho s de aquecimento a 
vapor tais como: 
- permutadores de calor; 
- panelas de cozimento; 
- reatores;  
- autoclaves; 
- secadores. 

Vazões acima 
de 2 t/h  

Vazão constante 
ou variável 

Bóia fixa 
Balde invertido 

3 

Vazões até 2 
t/h 

Vazão constante 
ou variável 

Bimetálico 
Bóia fixa  
Balde invertido 
 
 

3 

Serpentina s de aquecimento 
de tanque 

  Bóia fixa 
Balde invertido 
 

3 

  Nota: Coeficiente de segurança recomendado sobre o valor da quantidade de condensado calculada ou 
estimada. 
 

8. Cuidados com a instalação do purgador 
O local ou ponto de montagem do purgador deve ser escolhido como o melhor ponto de 
drenagem do condensado formado na instalação. 
A análise do ponto de drenagem significa analisar:  

• Tipo de aplicação do vapor;  
• Condição do local em que será instalado o purgador: 

• Acessibilidade; 
• Facilidade de inspeção. 

 
A instalação do purgador em tubulação principal do vapor não é simplesmente selecionar o 
purgador.  
Há inúmeros fatores envolvidos, tais como a proximidade à linha principal do vapor e facilidades 
de inspeção e manutenção do purgador.  
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É altamente recomendado avaliar a localização e a configuração do purgador antes da compra 
dos purgadores para certificar-se do transporte seguro e eficiente do vapor para os locais onde o 
mesmo é necessitado.  
Configurações apropriadas devem experimentar a minimização de perda do vapor enquanto 
permitem a fácil inspeção e manutenção, garantindo os maiores benefícios em longo prazo. 
 
   8.1. Purgador próximo à tubulação ou tronco de v apor vs. próximo ao chão 
Como as tubulações principais ou troncos de suprimento e distribuição de vapor muitas vezes 
estão situadas em locais elevados, uma das maiores desvantagens de se instalar um purgador de 
vapor próximo à tubulação principal é o fato de que isto pode tornar muito mais difícil a sua 
inspeção e manutenção. 
Se uma escada ou outros meios de acesso estiverem permanentemente instalados no local, os 
purgadores situados em locais elevados podem ser facilmente inspecionados e mantidos.  
Se tal configuração não for viável, é recomendável que se instale o purgador em um local de fácil 
acesso, com a exigência de que qualquer purgador instalado na posição horizontal deve estar 
localizado o mais próximo possível da linha de entrada no purgador, que deve ser bem isolada 
para limitar a perda de calor. 
 

Comparação de purgador próximo à tubulação vs. próximo ao chão  
 
 

L o c a l  V a n t a g e m  D e s v a n t a g e m  

Purgador 
próximo à 
tubulação  

Menos calor é 
perdido 

através da 
radiação 

Mais difícil de 
inspecionar e manter 
os purgadores, o que 

pode levar às 
circunstâncias onde 
um purgador falhado 

é simplesmente 
esquecido. 

Purgador 
próximo 
ao chão  

Mais fácil de 
inspecionar, 

manter e 
reparar 

Mais perda de calor 
através da radiação. 
O isolamento térmico 
reduz essa perda de 
calor, porém se deve 

analisar se o 
funcionamento do 
purgador é afetado 
negativamente pelo 

isolamento. 
 

 

 
 
    8.2. Recomendações gerais para a instalação de purgador de vapor 
           8.2.1. Locais indicados para drenagem de condensado em tubulações de vapor 

� Em todos os pontos baixos e todos os locais de mudança de elevação (na elevação mais 
baixa ou ponto baixo); 
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� Imediatamente antes de todas as válvulas de bloqueio, válvulas de retenção, válvulas de 
controle e válvulas redutoras de pressão; 

� Próximo à entrada de qualquer máquina a vapor; 

 
� Nos trechos de tubulação em nível a cada 100 a 200 m, para pressão média de vapor (10 

a 12 kgf/cm²) e 30 a 50 m, para pressão baixa de vapor (3 a 8 kgf/cm²); 
� Em todos os pontos extremos fechados com flanges ou tampões;  

 
� Instalação de purgador abaixo da geratriz inferior da linha a ser drenada, em bota ou 

acumulador de condensado com diâmetro adequado;  
� Para impedir que fragmentos de oxidação e sujeira internas fluam para dentro do purgador, 

conectar a tubulação de entrada acima da base do acumulador de condensado ou bota; 

 
� Tubulação de entrada e de saída dos purgadores deve ser o mais curta possível; 
� Local de fácil acesso para inspeção e manutenção do purgador; 
� As descargas dos purgadores podem ser feitas para a atmosfera quando não se dispõem 

de linhas para coleta de condensado; 
� O tubo de descarga para a atmosfera deve ser posicionado de forma que o jato de vapor 

seja dirigido para o solo ou canaleta de drenagem pluvial nas proximidades e de modo que 
pessoas ou equipamentos não possam ser atingidos por eventuais jatos de vapor. 

� IMPORTANTE: purgadores com descarga de condensado de vapor para atmosfera acima 
de 10 kgf/cm² devem ser equipados com silenciador ou redutor de ruídos. 
 
8.2.2. Verificações para a instalação do purgador de vapor 

� As tubulações de entrada e saída dos purgadores devem ter o menor comprimento 
possível; 

� Colocação de filtro imediatamente antes do purgador; 
� No caso de descarga livre, para a atmosfera, colocar válvula de bloqueio antes do 

purgador e uma válvula de dreno; 
� Quando houver descarga para a atmosfera, o purgador deve ser colocado de modo que o 

jato quente de condensado não atinja pessoas ou equipamentos; 
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� No caso de descarga fechada, isto é para retorno de condensado, colocar uma válvula de 
bloqueio antes e outra depois do purgador;  

� Linha de retorno do condensado deve estar situada abaixo do purgador, para que o 
condensado escoe por gravidade para o tubo de retorno de condensado; 

� Quando não existir escoamento por gravidade do condensado, deve ser colocada uma 
válvula de retenção junto à linha de retorno; 

Arranjo convencional sem o emprego 
de DFU e purgador com filtro 

Arranjo com DFU e purgador de filtro  e válvula 
de retenção integrados 

 

 

 

Nota: Os distribuidores de fluxo universal DFU são 
fornecidos com filtro incorporado e os purgadores de 
conexão universal já vêm com válvula de retenção 
incorporada, itens padronizados que facilitam a 
manutenção e garantem a durabilidade. 

 
• Não usar o purgador fora das especificações recomendadas de pressão (indicada em alto 

relevo no corpo do purgador), temperatura e contrapressão; 
• Não usar o purgador com excesso de pressão diferencial ou contrapressão de vapor, pois 

poderá impossibilitar a descarga do condensado; 
• Não usar os purgadores em volumes de condensado que excedam a sua capacidade de 

descarga, pois isto provoca alagamento do sistema que resulta em mau desempenho do 
aquecimento, além de provocar danos ao purgador; 

• Criar medidas que impeçam pessoas estranhas à planta de entrar em contato direto com as 
tomadas do purgador, para prevenir fechamento indevido de válvula de bloqueio; 

• Certificar-se também de que a seta no corpo do purgador corresponde ao sentido de fluxo; 
• Antes de instalar o purgador, remover toda a sujeira e óleo da linha; 
• Instalar o purgador no ponto mais baixo da tubulação e próximo do equipamento para que o 

condensado flua naturalmente por gravidade; 
• Suportar (ancorar) a tubulação corretamente em pelo menos um dos lados do purgador; 
• Certificar-se de que o fluxo do condensado não está obstruído dentro da tubulação; 
• Verificar se as tubulações conectadas ao purgador estão instaladas corretamente; 
• O purgador foi instalado dentro da inclinação permitida e com a seta indicando corretamente 

o sentido de fluxo; 
• Há espaço suficiente para inspeção e manutenção; 
• A tubulação de entrada deve ser a menor possível, e com poucas derivações de modo que o 

condensado seja drenado naturalmente pelo purgador; 
• Para as linhas de purga de condensado, à montante dos purgadores, recomenda-se manter 

declividade no sentido do fluxo. 
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   8.3. Recomendações particulares para a instalaçã o de purgador de vapor 
8.3.1. Purgador de vapor de tubulação principal ou tronco de suprimento ou distribuição 

de vapor 
Para purgador de vapor de tubulação principal ou tronco de suprimento ou distribuição de vapor, 
normalmente é recomendável o uso de purgadores que descarregam o condensado 
continuamente, como o tipo bóia.   
Em 2ª opção, outros tipos de purgadores tais como o termodinâmico ou balde invertido também 
podem ser utilizados.  
Purgadores termostático não são recomendáveis para o uso em tubulação principal de vapor 
devido à possibilidade de formar uma poça de condensado na própria tubulação. Esta é uma 
situação especialmente preocupante quando o purgador estiver localizado próximo à tubulação 
principal de vapor. 

 
8.3.2. Diferenças entre configurações horizontais e verticais  

Enquanto as configurações horizontais e verticais requerem virtualmente os mesmos 
componentes, instalar o purgador no nível do chão significa que um maior espaço é exigido para 
instalar todos estes componentes horizontalmente: 

• Suporte geralmente não é problema quando se estiver instalando o purgador em tubulação 
próximo ao chão ou de plataforma, já que o chão pode servir de suporte para a instalação.  

• Reparos e manutenções são também mais fáceis de serem realizados porque os 
componentes são normalmente mais fáceis de serem acessados. 

• Como cada método tem os seus prós e contras, é importante escolher a configuração mais 
adequada para o seu local particular. 

 

 
 

8.3.3.  Uso da Norma Petrobras N-116  
Recomenda-se o uso da Norma Petrobras N-116 no projeto de instalação de pontos de drenagem 
em tubulações.  
Nela há uma padronização quanto ao tipo ideal de purgadores a serem utilizados na planta.  
Essa padronização baseou-se em estudos do emprego da melhor tecnologia, consistindo na 
busca de purgadores com garantia de funcionamento, quanto à durabilidade, baixo coeficiente de 
perda de vapor e tipos de purgadores adequados para uso em ramais de drenagens e de 
aquecimento com pressões até 42 kgf/cm². 
A norma prevê o uso de distribuidores de fluxo universal DFU, com filtro incorporado, purgadores 
com válvula de retenção incorporada, itens que facilitam a instalação, a manutenção e garantem a 
durabilidade do purgador. 
Também há na N-116 requisitos a respeito de: 
• Rotinas para estimativa da quantidade de condensado produzido, função da classe de pressão 

do vapor, da configuração da linha (trechos retos, planos e verticais, pontos baixos) e das suas 
características (diâmetro, material, comprimento e tipo de isolamento térmico);  
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• Padrões otimizados de estações de coleta e retorno de condensado das tubulações de vapor 
vivo e de linhas de aquecimento com “tracers” de tubulação, instrumentos e equipamentos. 

• Redução do número de purgadores através de manifolds de suprimento de vapor e de retorno 
de condensado.  

• Minimização do uso de acessórios de tubulação com o uso de distribuidores de fluxo universal 
- DFU e de tubos de tracers de aço inoxidável dobrados. 

 
8.3.4. Condições do local da instalação do purgador  

Espaço disponível exíguo para instalação, vibração, golpes de aríete, contaminantes e sujeiras 
contidas no vapor e até mesmo mau dimensionamento das linhas podem reduzir o tempo de vida 
do purgador, comprometendo o investimento, gastando tempo de manutenção, e ainda a perda de 
vapor vivo até a identificação e reparo do defeito. 
 

8.3.5. Espaço disponível para instalação  
Em muitos arranjos há situações em que não há espaço suficiente disponível para instalação do 
purgador, dependendo de suas dimensões e modelo.  
Com certa frequência se observa necessidade de “adequá-lo” durante a montagem, 
comprometendo o desempenho, provocando falhas no funcionamento ou provocando desgastes 
prematuros.  
• Purgadores de balde e de bóia não podem trabalhar inclinados, sendo tolerados os seguintes 

limites: balde invertido até 8°, bóia livre até 5° e bóia fixa até 15° de inclinação.  
• Os purgadores termodinâmicos não possuem restrições quanto ao funcionamento, mas devem 

ser preferencialmente instalados na posição horizontal.  
• Purgador termostático com elemento bi metálico deve, preferencialmente, ser instalado em 

tubulações horizontais.  
• É recomendado que se instale um filtro à montante do purgador para evitar perdas de vapor 

por impregnação de sujeira na sede, assim como válvulas de bloqueio à montante e à jusante 
do purgador, que permitem a realização de inspeção e manutenção. Em condições normais de 
funcionamento, uma revisão completa no purgador não é necessária, contudo nas partidas, e 
principalmente em instalações novas, é possível que pequenas sujeiras passem pela tela do 
filtro se acumulando na sede do purgador, causando vazamento de vapor. Neste caso o 
purgador deve ser aberto e limpo. 
 

8.3.6. Vibração 
Algumas instalações apresentam características de muita vibração, principalmente quando o 
purgador é instalado próximo às máquinas como bombas, turbinas e compressores.  
Neste caso, o purgador de bóia, em especial o de bóia livre, deve ser evitado, pois certamente 
esta vibração irá comprometer o assentamento da bóia na sede significando perda de vapor vivo. 
 

8.3.7. Golpes de aríete  
Não é recomendável a utilização de purgadores de bóia (livre ou fixa) em drenagens de linha 
sujeita a golpes de aríete, devido à sua alta suscetibilidade a golpes de aríete, o que pode alterar 
drasticamente o desempenho e a durabilidade. 
 

8.3.8. Tabela resumo 
Condição de instalação  Bóia livre  Bóia fixa  Balde invertido  

Inclinação máxima 5º 15º 8º 
Presença de ar e gases 
incondensáveis 

Recomendado Recomendado Recomendado 

Vibração  Não recomendado Não recomendado Recomendado 
Golpe de aríete Não recomendado Não recomendado Recomendado 

 
Condição de instalação  Termodinâmico  Bimetálico  Pressão  balanceada  

Inclinação máxima Não se aplica Não se aplica Não se aplica 
Presença de ar e gases 
incondensáveis 

Não recomendado Recomendado Recomendado 

Vibração  Recomendado Recomendado Não recomendado 
Golpe de aríete Recomendado Recomendado Não recomendado 
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   8.4. Arranjos específicos de drenagem de condens ado  
8.4.1. Linha à montante de Válvula de Controle e de Válvula Redutora de Pressão  

Para este serviço são utilizados os Separadores de umidade.  
Os Separadores de umidade são equipamentos de utilização importantíssima, sendo sua principal 
função a elevação do título do vapor, proporcionando por consequência uma maior transferência 
de calor e extremamente eficiente na proteção de equipamentos, tais como válvulas de controle, 
por eliminar as gotículas em suspensão no vapor, responsáveis por erosão de sede e desgastes 
prematuros.  
O método da bota coletora não é suficiente para a eliminação de todo o condensado formado na 
rede, uma vez que as gotículas de água que são arrastadas juntamente com o vapor não são 
coletadas.  
Por isso, recomendam-se a instalação de separadores de umidade antes de Válvulas de Controle 
e de Válvulas Redutoras de Pressão conforme figura a seguir. 

 
 

8.4.2. Drenagem de condensado de sistemas de aquecimento com serpentina em tanques de 
armazenamento 

 
 

8.4.3. “Manifolds” compactos para distribuição de vapor e para coleta de condensado  
Os “manifolds” são muito empregados para a tomada e distribuição das linhas de traceamento 
“tracers”, de aquecimento de tubulações, instrumentos e equipamentos, e também para coletar o 
condensado dessas linhas, após o purgador, dirigindo para a tubulação de retorno de 
condensado. 
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8.4.4. Eliminação de ar em final de linha de vapor  
O ar é um eficiente isolante térmico, reduzindo a taxa de transferência de calor.  
Sua presença em forma de bolsões de ar, principalmente em linhas de operação intermitente 
(uma vez que ele é admitido nas paradas da planta por ligações flangeadas, conexões roscadas, 
etc.), causa grandes prejuízos ao processo.  
Além disso, o ar pode acelerar a taxa de corrosão, devido ao Oxigênio sob a forma gasosa, 
tornando-se evidente a necessidade de sua eliminação.  
Recomendam-se o uso de purgadores termostáticos em finais de linha de vapor, para eliminação 
de ar conforme figura a seguir. 
 

 
 

8.4.5. Arranjo típico de drenagem de condensado em Permutador de calor 
Nota: PG = purgador 
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8.4.6. Arranjo típico de drenagem de condensado em Turbinas a vapor 
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8.4.7. Arranjo típico de drenagem de condensado em Tanque de Armazenamento 
 

 

 
9. Inspeção de purgadores e estações de purga de co ndensado 

As falhas e os vazamentos em purgadores de vapor podem tornar-se extremamente dispendiosos 
em termos de má qualidade da operação, falta de segurança e perda de energia.  
As inspeções do purgador devem ser realizadas pelo menos duas (02) vezes ao ano, durante as 
etapas de execução do gerenciamento ou quando houver variação no processo ou alguma 
ocorrência anormal.  
A razão principal é que o mau funcionamento do purgador de vapor pode resultar em variação de 
temperatura do produto no equipamento, em perda de vapor por vazamento, em perdas 
financeiras e até mesmo na perda de Clientes. 
Esta inspeção pode ser apenas visual ou com aparelho de monitoração eletrônico. 
Este monitoramento eletrônico é normalmente com aparelho ou equipamento ultrassônico de 
diagnóstico, em que cada purgador da instalação é cadastrado com o nº de identificação (TAG), a 
pressão e temperatura de operação e, periodicamente, inspecionado no campo.  
 
9.1. Verificação Operacional 
A inspeção da estação de purga e do purgador se inicia com a verificação operacional. 
A verificação operacional visa determinar a necessidade de uma intervenção imediata para 
manutenção ou limpeza. 
Se o purgador estiver aberto para a atmosfera essa inspeção é somente visual.  
Se o purgador não estiver descarregando para a atmosfera, isto é, a descarga é para sistema 
fechado com retorno de condensado, a inspeção deve ser feita usando um aparelho ou 
equipamento de diagnóstico. 
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     9.1.1 Condições possíveis de operação 
A verificação operacional permite enquadrar a operação de um purgador em uma das seguintes 
condições. 

• Condição Normal 
O condensado é descarregado de forma contínua ou não, originando vapor flash e o som ou ruído 
do fluxo pode ser ouvido, quando a descarga se der para a atmosfera. Se houver pouco fluxo de 
condensado, este ruído quase não é percebido. 

• Condição de Obstrução ou Congelamento 
O condensado não é descarregado, não há fluxo. O purgador está silencioso, sem nenhum ruído 
e a superfície do purgador está fria. 

• Condição de Vazamento Total 
Há fluxo contínuo de vapor vivo, acompanhado de um som metálico também contínuo.  

• Condição de Vazamento Parcial 
Há descarga de vapor vivo juntamente com condensado e também alteração do som durante a 
descarga, que poderá ser ouvido, quando a descarga se der para a atmosfera. 

 
Ao realizar uma inspeção visual, o vapor flash muitas vezes é confundido como sendo vazamento 
de vapor. Por esta razão, é recomendável que a inspeção dos purgadores seja sempre realizada 
com aparelho ou equipamento de diagnóstico, preferencialmente ultrassônico. 
 
    9.1.2. Análise de Defeitos 
Seguem a seguir, algumas causas para o mau funcionamento de um purgador, permitindo a perda 
de vapor vivo, aumentando gastos com manutenção e reduzindo o tempo de vida do purgador.  

• Golpes de aríete; 
• Mau dimensionamento das tubulações de distribuição de vapor ou de retorno de 

condensado;  
• Válvulas abertas ou fechadas indevidamente; 
• Válvulas dando passagem; 
• Montagem errada ou inadequada; 
• Contaminantes e sujeiras contidas no vapor;  
• Filtro sujo; 
• Linha obstruída; 
• Orifício de descarga do purgador obstruído; 
• Contra pressão no retorno de condensado alta; 
• Bolsões de vapor preso; 
• Ar preso; 
• Desgastes nas superfícies de vedação; 
• Válvulas de retenção presas ou agarradas; 
• Dimensionamento inadequado do purgador. 

Se a inspeção do purgador constatar mau desempenho, identificar os possíveis problemas dentre 
as causas apontados na tabela abaixo, isolada ou conjuntamente, e atuar conforme a correção 
recomendada. 

    
Problema s possíveis com o purgador  Ação recomendada  

A bóia foi danificada ou está cheia de condensado Substituir a bóia 
A sede, tela de filtro ou a tubulação foram 
obstruídas por oxidação ou sujeira. 

Limpar 

Vapor preso no purgador Drenar pela válvula de descarga para a 
atmosfera 

A pressão de operação no purgador excedeu a 
pressão máxima especificada ou há um diferencial 
de pressão insuficiente entre a entrada e saída do 
condensado, levando ao vazamento de vapor. 

Compare a especificação e a condição 
atual de operação, investigue para 
confirmar se não há vazamentos na 
linha de retorno. 

A oxidação ou sujeira acumulada em torno da 
sede ou sob a bóia. 

Limpar 

Danos na sede Substituir a sede se for purgador 
termodinâmico, se de outro tipo 
substituir o purgador. 
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A bóia deformada ou com muita sujeira Limpar ou substituir a bóia 
Purgador instalado acima do ângulo de inclinação 
permitida 

Corrigir a instalação 

Ocorre excesso de vibração no purgador Alongar o tubo da entrada e prendê-lo 
firmemente 

O vapor vaza pelo purgador Trocar por outro tipo de purgador mais 
conveniente ou redimensionar o tipo de 
purgador existente 

Desgastes ou danos nas juntas ou guarnições Substituir por juntas novas 
Vazamento por partes corroídas do corpo ou da 
tampa do purgador 

Substituir o purgador 

Escape de vapor por outro lugar que não seja sua 
saída 

Substituir o purgador 

Torque aplicado excessivo no fechamento da 
tampa 

Abrir e reapertar com torque apropriado 

A bóia é danificada frequentemente Analisar se a causa é golpe de aríete 
frequente e trocar de tipo de purgador 

Ocorre golpe de aríete na linha Analisar e corrigir problemas de 
instalação, que possam estar 
provocando os golpes de aríete. 

 
É interessante a confecção de um manual de identificação e resolução de problemas para 
purgadores de vapor. 

 
     9.1.3. Teste local de funcionamento do purgador de vapor 
Uma das vantagens do uso do distribuidor de fluxo de vapor universal - DFU é a facilidade de 
execução do teste do purgador, para verificação de mau funcionamento, por alagamento ou 
obstrução ou com passagem de vapor. 

• Caso falhe obstruído ou fechado, pode ocorrer o alagamento do sistema de aquecimento, 
gerando perda de eficiência, golpe de aríete e possibilidade de furo nos tubos; 

• Caso falhe aberto ou dando passagem, ocorrerá grande perda de energia pela passagem do 
vapor através do purgador. 

 
Vias de fluxo em um DFU. 

A rotina dos testes é a seguinte. 

 
Diagrama esquemático de um DFU 

 
1. Bloquear o fluxo à montante (A) 
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2. Redirecionar o fluxo para o dreno à montante (abrir dreno B) e verificar se o dreno está 
liberando vapor ou condensado. 

3. Fechar dreno à montante (B). Abrir bloqueio à montante (A). Fechar bloqueio à jusante (C). 
Abrir dreno à jusante (D). 

4. Se o dreno estiver liberando vapor, o purgador está com vazamento (diagnóstico 1).  
5. Se o dreno estiver liberando condensado normalmente, o purgador está em bom estado. 

(diagnóstico 2). 
6. Se o dreno não estiver liberando vapor ou condensado, o purgador está obstruído 

(diagnóstico 3). 
7. Se não for detectada obstrução no purgador, o alagamento é devido à contra pressão muito 

alta (diagnóstico 4). 
8. Para efetuar reparo ou substituição de purgador é necessário fechar as duas válvulas de 

bloqueio (A) e (C) e abrir o dreno a jusante (D) para aliviar a pressão residual. 
 
10.     Gerenciamento do desempenho de purgadores d e vapor instalados 

    10.1. Introdução 
O gerenciamento do desempenho de purgadores é essencial para garantir a qualidade, a 
confiabilidade e a economicidade do sistema de vapor.  
Além de aumentar a confiabilidade e a eficiência da planta ajuda a reduzir custos devido a perdas 
de vapor em purgadores defeituosos e também nas estações de purga ou drenagem de 
condensado. 
O foco do gerenciamento de purgadores deve ser: 

• Identificar e testar todos os purgadores; 
• Reparar ou trocar purgadores defeituosos, no menor prazo possível; 
• Trocar purgadores que não estejam adequados ao serviço (mal dimensionados); 
• Eliminar purgadores desnecessários; 
• Identificar pontos que necessitem de purgadores para melhorar a eficiência da planta; 
• Identificar arranjos incorretos de drenagem; 
• Manter o registro histórico das inspeções; 
• Emitir relatórios identificando os ganhos obtidos. 

 
O gerenciamento de purgadores tem por objetivo alcançar: 

• Melhoria de eficiência térmica pela eliminação do represamento de condensado; 
• Redução de furos nas linhas gerados por corrosão e erosão; 
• Redução de golpes de aríete; 
• Menor frequência e maior facilidade de manutenção; 
• Diminuição de ruído e menor agressão ao meio ambiente; 
• Maior segurança operacional. 

 
   10.2. Cadastramento dos purgadores da planta  
A 1ª ação da implantação de uma sistemática de gerenciamento de purgadores é o levantamento 
de dados para o cadastramento de cada purgador instalado, informando: 

• Localização do purgador na planta;  
• Tipo de purgador; 
• Fabricante do purgador; 
• Data da instalação; 
• Tipo de instalação (com ou sem retorno de condensado);  
• Características de funcionamento: 

• Pressão e temperatura de operação; 
• Pressão diferencial de operação; 
• Vapor saturado ou superaquecido. 

 
Para facilitar a localização dos purgadores nas plantas ou unidades, são instaladas plaquetas de 
identificação em cada purgador. 
A plaqueta deve ser padronizada, contendo o nº de identificação TAG, tipo de purgador, classe de 
pressão e fabricante. 
IMPORTANTE: a identificação (TAG) não deve ser gravada no purgador, que é um elemento 
removível, mas em plaquetas a estes instaladas.  
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.   10.3. Rota da inspeção 
Deve ser definida a rota a ser percorrida dentro da planta ou unidade industrial em cada inspeção 
periódica. 
Essa rota deve ser respeitada e cumprida de acordo com a periodicidade estabelecida. 
A rota é percorrida para o gerenciamento e inspeção das estações de purga de vapor e dos 
respectivos purgadores. 
 

      10.4. Medição e Inspeção 
A inspeção periódica é importante para uma manutenção correta dos purgadores de vapor.  
As consequências da existência de falhas nos purgadores de vapor não podem ser ignoradas, 
pelas seguintes razões: 

• Afeta a segurança 
O golpe de aríete pode causar graves danos no sistema de tubulação, desestabilizar as 
máquinas a vapor, bem como afetar a integridade física das pessoas. 

• Afeta a eficácia do processo de produção 
Garantir as temperaturas corretas no processo. 

• Provoca o aumento de custos 
É usual haver fugas parciais em purgadores com valor anual elevado no consumo de energia. 

 
É, pois, importante adotar-se uma rota regular de inspeção, com a periodicidade definida a partir 
da criticidade do sistema de aquecimento.  
As estatísticas mostram que há melhorias nos custos e na eficácia, bem como um bom 
funcionamento do sistema de aquecimento. 
 
A inspeção, nesta etapa do gerenciamento, pode ser realizada de diversas maneiras, variando de 
acordo com o instrumento utilizado para a medição e inspeção dos purgadores. 
Os métodos de inspeção ou de teste variam consoante o tipo de purgador de vapor e os mais 
utilizados para avaliação de purgadores são: 

• Observação visual (caso a descarga seja para atmosfera); 
• Visor de fluxo; 
• Verificação da temperatura (pirômetro); 
• Aparelho de ultrassom de diagnóstico e gerenciamento de purgadores. 

A monitoração automática eletrônica dos purgadores de vapor realizada com o recurso de 
aparelho de diagnóstico por ultrassom é a mais confiável. 
  
A priorização das inspeções deve ser de acordo com a necessidade de cada planta ou unidade 
industrial.  
Um critério possível de priorização de inspeção de purgadores pode ser definido em função da 
classe de pressão em que atuam.  
Neste caso, a periodicidade sugerida do plano é a que segue: 

• Purgadores de alta pressão (classe 600 e maiores): inspeção com frequência de 3 meses; 
• Purgadores de média pressão (classe 300 e 400): inspeção com frequência de 6 meses; 
• Purgadores de baixa pressão (classe até inclusive 150): inspeção com frequência de 9 

meses. 
Este tipo de priorização é justificado pelo maior índice de desgastes encontrados em purgadores 
que trabalham em maiores pressões. 
É importante ter equipes que saibam diagnosticar corretamente a condição operacional ou estado 
do purgador. 
 

      10.5. Teste de purgadores de vapor 
Os purgadores podem: estar em perfeito funcionamento ou estar bloqueando o condensado ou 
ainda vazando vapor.  
O aparelho de ultrassom para diagnóstico e gerenciamento de purgadores deve ser utilizado para 
se verificar as reais condições de funcionamento de todos os purgadores da planta.  
Através deste aparelho é possível diagnosticar o funcionamento em:  

• Perfeito estado;  
• Bloqueado;  
• Baixa temperatura ou alagado;  
• Vazamento de vapor.  
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Isso é diagnosticado através de uma sonda de contato que mede a temperatura superficial do 
purgador e interpreta o ruído característico da passagem de vapor vivo ou de condensado.  
O software vinculado a este aparelho auxilia no gerenciamento do sistema de purga, 
armazenando os dados da medição, interpretando e emitindo relatórios de acompanhamento.  
O software deve ser instalado em um computador para que armazene as informações em um 
único banco de dados. 
No momento da medição superficial é necessário realizar previamente uma limpeza com uma 
escova manual na superfície de contato do purgador. 
 

         10.5.1. Medidor de temperatura 
A partir do registro de temperatura se pode avaliar se o purgador está represando condensado ou 
vazando vapor.  
Para isso é necessário conjugar a temperatura encontrada com o valor da pressão à montante do 
purgador.  
Com o par pressão/temperatura entra-se na tabela de vapor e se verifica se para essas condições 
tem-se vapor ou condensado frio.  
A medição de temperatura não deve ser utilizada independente de outros métodos de 
investigação, pois tem um alto grau de incerteza associada uma vez que as medições podem ser 
feitas, por exemplo, momentos antes da descarga ou mesmo logo após, levando a erros de 
diagnósticos. 
 

         10.5.2. Medidor ultrassônico   
O monitoramento dos purgadores instalados utilizando o método do medidor ultrassônico é o mais 
preciso e aconselhável. 
Ruídos ou vibrações a frequências além da faixa audível (aproximadamente 20.000Hz) são 
chamados de ultrassônicos.  
Vibrações a estas frequências são geradas pelo fluxo de um fluido e seu atrito mecânico, sendo 
absorvidas pelas tubulações por onde estes fluidos passam.  
Baseados neste princípio, essa vibração é um meio de se detectar a passagem de vapor ou 
condensado através do purgador, separando a interferência audível de outros ruídos próximos. 
Existem diferenças na forma como os purgadores de vapor funcionam, possibilitando a aplicação 
da tecnologia de ultrassom para determinar as condições de funcionamento de qualquer tipo: 
purgadores de bóia, balde invertido, termodinâmicos e termostáticos.  
 
Para um determinado purgador, operando em condições fixas de pressão diferencial e 
temperatura de operação, com o auxílio do seu princípio de funcionamento, é possível se 
distinguir os ruídos do fluxo de condensado ou vapor através do purgador.  
Isso é realizado por um aparelho medidor ultrassônico, que pode identificar as vibrações 
ultrassônicas, que são transmitidas pelo corpo do purgador, através de uma sonda portátil 
pressionada sobre o purgador, convertidas por um transdutor em pulsos elétricos e transmitidas 
via cabo para um terminal, onde são comparadas com valores empíricos, característicos de cada 
tipo de purgador (termostático-bimetálico, termostático-por membrana, bóia, balde invertido e 
termodinâmico).  
Dessa forma, a vazão de fluido líquido ou vapor, passando através de um purgador, gera 
vibrações ultrassônicas que podem ser detectadas, diagnosticadas e avaliadas. 
No mercado tecnológico há vários sistemas computadorizados de monitoração e gerenciamento 
de purgadores de vapor instalados, como exemplos podem ser citados:  
TRAPAN TM5 da TLV/DISPARCO; 
TRAPTEST VKP 40/ VKP 40Ex da FLOWSERVE GESTRA;  
UP-100 SPIRAX-SARCO.  

   Para trabalhos em áreas classificadas (presença de gás) é importante que os dispositivos de 
   trabalho no campo sejam Ex, isto é à prova de explosão. 
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10.5.3. Sistemas computadorizado s de monitoração e gerenciamento de purgadores de vap or instalados  
TLV/DISPARCO TRAP MAN TM5 / TM5Ex FLOWSERVE GESTRA TRAP TEST VKP 40 / VKP 40Ex SPIRAX-SARCO UP-100 

O aparelho Trapman TM5/TM5Ex é um aparelho 
analisador automático do desempenho de purgador 
de vapor, que utiliza medidas de ultrassom e 
temperatura da superfície. O TM5 é fácil de operar, 
um técnico pode rapidamente ser treinado para usá-
lo, pois é programado para a análise das 
informações coletadas pela ponteira do aparelho 
mantida na superfície do purgador por 15 segundos. 
Para a interpretação dessas informações o TM5 usa 
dados, na sua memória, obtidos de testes em 
laboratório de 2.400 modelos de purgadores de 
vapor. O software instalado permite testar e avaliar 
todos os tipos de purgadores (bóia, termodinâmico, 
balde invertido e termostático) independente do 
fabricante, comparando o purgador em teste com 
dados do modelo específico armazenado, para a 
análise do funcionamento do purgador.  
Os dados coletados no campo são repassados para 
software TrapManager, que é um programa para 
gerenciamento de purgadores, possibilitando a 
geração de registro de manutenção individual por 
purgador, criar históricos de inspeções e alterar 
frequências de medições para atuar de forma 
preventiva nos purgadores.  
É possível quantificar, em relatórios obtidos do 
TrapManager, as perdas de vapor e as perdas 
monetárias individuais por purgador, área, ou para a 
planta inteira, e imprimir as informações detalhadas 
contida no registro do purgador e os resultados da 
análise. Também é possível copiar os gráficos que 
descrevem os resultados da análise e colá-los em 
relatórios, e também exportar dados para outros 
programas do software. 

    

O aparelho VKP 40/VKP 40Ex é um aparelho analisador automático para 
teste de purgadores de vapor de sistemas de vapor e condensado, que 
utiliza medidas de ultrassom e temperatura da superfície. 
O sistema VKP-40 é utilizado para cadastrar, registrar, testar, avaliar o 
funcionamento, diagnosticar as perdas de vapor que ocorrem através de 
purgadores avariados e proporcionar elementos para a implantação da 
manutenção preventiva em purgadores.  
O software instalado permite testar e avaliar todos os tipos de purgadores 
(bóia, termodinâmico, balde invertido e termostático) independente do 
fabricante. 
As vibrações ultrassônicas oriundas do purgador são transmitidas pelo 
corpo do purgador e captadas pela sonda portátil do VKPS 40Ex, 
pressionando o sensor em um ponto do corpo do purgador, que é 
característico para cada tipo de purgador.  
Essas vibrações ultrassônicas são convertidas pelo transdutor VKPS-
40/VKPS-40Ex em pulsos elétricos e transmitidas via cabo em sinal digital 
para o aparelho VKP 40 e ou VKP 40Ex. 
As curvas sônicas registradas são avaliadas, comparando-se com valores 
empíricos armazenados, característicos de cada tipo de purgador, tais 
como: termostático-bimetálico, termostático-por membrana, bóia, balde 
invertido e termodinâmico.  
Durante o teste, também é medida a temperatura do purgador de vapor.  
É fácil de operar, um técnico pode rapidamente ser treinado para usá-lo. 
Os dados apurados nos testes dos purgadores são transferidos para um 
computador onde os relatórios poderão ser emitidos através de um 
software associado TRAPtest.  
Usar o equipamento apenas para medições realizadas em sistemas de 
tubulações eletricamente aterrados, pois o risco de morte é iminente se se 
realizar medições em não aterrados. 
Em áreas classificadas com risco de explosão, apenas o transdutor de 
medição VKPS 40Ex conectado por um cabo com o coletor de dados 
VKPN 40Ex pode ser usado. 

 

O UP100 é um instrumento portátil 
movido à bateria que fornece 
indicação visível e audível de 
frequências ultrassônicas.  
É indicado para ser utilizado como 
uma ferramenta de diagnóstico na 
análise de operação de 
purgadores e também pode ser 
usado para detectar vazamentos 
em sistemas de vapor e ar 
comprimido.  
O UP100 não é um analisador 
automático das vibrações 
ultrassônicas, ou seja, o operador 
necessita de experiência e 
conhecimento da operação de 
purgadores, para interpretar, por 
audição, corretamente os sinais.  
Também não apresenta as 
facilidades de cálculo de perda de 
vapor. 
O UP100 consiste de pistola, 
estetoscópio com haste de 
extensão e fone de ouvido com 
cabo de extensão.  
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          10.6. Relatório de Medição 
Após a inspeção de todos os purgadores da rota selecionada, gera-se um relatório de inspeção 
através de software associado ao sistema empregado. Neste relatório é possível visualizar:  

• Quantidade de purgadores medidos; 
• Quantidade de purgadores bons ou ruins; 
• Quantidade das perdas de vapor (ton., US$);  
• Temperatura do purgador;  
• Diagnóstico de cada purgador. 

• Perfeito estado;  
• Bloqueado ou obstruído;  
• Alagado por alta contrapressão;  
• Vazamento de vapor.  

 
Além do relatório gerado, é importante também uma planilha de controle mensal das medições e 
manutenções realizadas na planta. 
 

          10.7. Contratação dos serviços de gerenci amento do desempenho de purgadores de 
                   vapor instalados 

         10.7.1. Sobre o contrato 
O Contrato deve ser por Manutenção Preventiva e o objeto é o trabalho de inspeção e 
monitoramento dos purgadores e estações de purga instalados, incluindo: 

• Levantamento prévio das informações técnicas de purgadores e estações de purga das 
instalações;  

• Cadastro de purgadores de vapor; 
• Medição de campo conforme rotas e periodicidades definidas; 
• Interpretação dos resultados; 
• Emissão dos relatórios de acompanhamento dos purgadores. 

O relatório deve enfatizar o nível de redução efetiva na média global de perdas energéticas e dos 
custos. 
 
O contrato deve ser específico com a identificação de cada purgador e avaliação do estado de 
funcionamento de cada um deles.  
Além dos purgadores é importante incluir no escopo a inspeção de todos os acessórios que 
compõem cada estação de purga ou drenagem de condensado, relatando as possíveis não 
conformidades. 
O contrato, normalmente, é só de mão de obra, sendo os materiais (aparelho de diagnóstico por 
ultrassom e software associado), fornecidos ou não pelo proprietário da instalação.  
Porém, convém que o proprietário da planta possua os aparelhos e softwares, do sistema de 
monitoração ultrassônico escolhido, para ter a liberdade de trocar de empresa contratada sem 
prejuízo do programa de gerenciamento dos purgadores. 
As avaliações são realizadas por equipe especializada e treinada e os dados coletados devem ir 
para o banco de dados do software respectivo. 
O banco de dados e os relatórios gerados são de propriedade do contratante. 
O relatório da inspeção deve apontar as anormalidades encontradas e também a proposição de 
ações corretivas para análise pela fiscalização. 
Após análise da fiscalização, os serviços de troca ou reparo nos pontos de drenagem são 
liberados para os trabalhos pela equipe de manutenção de rotina da própria planta. 
Sugere-se que a medição para pagamento dos serviços prestados seja por purgador cadastrado 
no banco de dados. 

 
          10.7.2. Pontos a serem observados na contratação dos serviços 

Para o adequado gerenciamento de purgadores alguns passos devem ser seguidos, pelo 
proprietário da planta, para que o trabalho tenha resultados efetivos: 

� Ter um responsável pelo programa de gerenciamento dos purgadores. Este deve ter 
conhecimentos básicos de sistema de vapor, conhecer os tipos de purgadores e os 
métodos de inspeção. 

� Organizar e manter um banco de dados para receber os históricos das avaliações no 
software associado ao sistema que mede e trata as informações.  
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� Possuir os equipamentos de teste: medidor ultrassônico e medidor de temperatura e os 
softwares associados. 

� Contratar os serviços de levantamento das condições dos purgadores com equipe 
especializada e experiente. 

� Identificar (TAG) cada ponto de drenagem com plaquetas que não se deteriorem 
facilmente. Vale ressaltar que a identificação não deve ser no purgador que é um 
elemento removível, mas em uma plaqueta afixada ao corpo do purgador. 

� Estabelecer sistemática de solicitação e fornecimento de materiais de consumo, de forma 
a não paralisar os serviços. 

� Estabelecer rotina de teste de todos os purgadores, dando atenção especial aos pontos 
críticos. 

� Planejar junto com a Operação a liberação dos pontos para manutenção ganhando 
produtividade.  

� Fazer ou exigir da equipe contratada relatórios gerenciais que evidenciem os resultados 
econômicos com a adequação do sistema de vapor, em particular relatórios que 
demonstrem ou não o aumento da eficiência energética. 

� Na contratação desses serviços, não se deve contemplar o diagnóstico e a manutenção 
ou reparo no mesmo contrato. 

 
          10.7.3. Etapas para implantação do trabalho de inspeção e monitoramento dos purgadores e 
                    estações de purga instalados    

1.       Planejamento e preparação 
Discutir em reunião do pessoal da Operação e da Manutenção da planta com a empresa 
contratada o planejamento: porte da equipe de medição de campo, criação das rotas, 
tagueamento dos purgadores, registro dos purgadores no aparelho de monitoração, relatórios a 
serem gerados, etc.. 
2.       Treinamento e suporte técnico  
Preparar a equipe de medição com instruções sobre sistema de vapor e condensado da planta: 
treinamento abrangendo princípios básicos sobre sistema de vapor e condensado, tubulação e 
layout, princípio de funcionamento dos diversos tipos de purgadores. 
3.       Análise em campo  
Inspeção e medição de 100% dos purgadores de vapor instalados no campo e registro de 
anomalias das estações de purga: falta de drenos ou drenagem incorreta, vazamentos por 
válvulas de bloqueio e tubos, etc.. 
Como estimativa, levam-se em média 15 homens-hora, utilizando um aparelho de monitoração 
ultrassônica, para os trabalhos de campo de localização, identificação, catalogação e medição de 
90 purgadores. 
4.       Análise dos resultados  
Preparação de relatório geral com o universo de purgadores da planta, separados por modelo, 
área, etc.; relatório individual de perdas ou anomalias constando de perda monetária, quantitativa 
e totalizada, em ordem crescente ou decrescente (por área, modelo de purgador ou pressão de 
operação). 
5.       Determinação de ações futuras 
Com base nos resultados dos relatórios, além de insumo para as ações de manutenção corretiva, 
analisar a performance dos purgadores, com vistas à necessidade de redimensionamento, ajuste 
da periodicidade da inspeção, vida útil média dos purgadores por comparação entre as inspeções 
anteriores e avaliação da efetividade e evolução dos trabalhos. 
       

11.   Manutenção de purgadores de vapor 
Um programa de manutenção preventiva rotineiro a ser executado para minimizar desperdícios de 
energia, de eficiência e financeiro.  
A partir das informações do trabalho de monitoramento e inspeção dos purgadores e estações de 
purga instalados, seguem-se a programação e execução dos serviços de providências de 
manutenção e reparos necessários. 
É importante que haja um organograma para o programa de manutenção preventiva, 
caracterizando as atribuições e responsabilidades de cada integrante, e um fluxograma das 
atividades de gerenciamento de purgadores, que na realidade são monitoramento e inspeção das 
estações de purga de vapor. 
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Sistemas de vapor e condensado que não passam por manutenções periódicas apresentam um 
número significativo de purgadores comprometidos.   
Através do relatório de monitoração e inspeção dos purgadores de vapor e estações de purga de 
vapor é possível visualizar as prioridades de manutenção, de acordo com as perdas de vapor 
apresentadas.  
Os purgadores e estações de purga que possuem maior índice de vazamento são aqueles que 
devem ser manutenidos primeiramente. 
 
Um dos principais problemas com os purgadores é o fato das tubulações carrearem sujeira, 
escórias e produtos da corrosão interna dos equipamentos e das próprias tubulações.  
Esse material pode eventualmente obstruir o purgador, mas na maioria dos casos impede que o 
purgador tenha um fechamento adequado, permitindo que vapor vivo escape para linha do retorno 
ou para atmosfera. 
Outra causa de perda é o dimensionamento inadequado do purgador, que tem um efeito adverso 
em se manter as temperaturas de processo. 
Estas condições não somente desperdiçam energia, mas também afetam os custos de produção e 
gastos com manutenção e reposição de purgadores e acessórios. 
 
A utilização de Distribuidores de Fluxo Universais (DFUs) e Purgadores de Conexões Universais 
têm como finalidades simplificar as estações de purga ou drenagem de condensado e auxiliar a 
manutenção dos purgadores de vapor. 
 

        11.1. Cuidados na manutenção dos purgadores  
• A instalação, inspeção, desmontagem (abertura ou fechamento) para limpeza ou 

manutenção somente devem ser realizados por profissional treinado para manutenção. 
• Antes de tentar abrir ou remover o purgador da linha, é indispensável fechar as válvulas de 

bloqueio (entrada e saída) e aguardar até que o purgador esteja completamente frio.  
• Antes de iniciar qualquer manutenção no purgador é essencial certificar-se de que não há 

fluxo de condensado na linha e que as válvulas de bloqueio estejam fechadas.  
IMPORTANTE: sempre utilizar equipamentos de proteção individual e ferramentas 
adequadas. 

• Nunca aplicar calor direto à bóia, pois ela pode explodir devido ao aumento da pressão 
interna, vindo a causar danos às vizinhanças do equipamento e sérios ferimentos ao 
executante. 

• Quando houver necessidade de desmontar ou remover o purgador da linha, é indispensável 
esperar que a pressão interna se iguale a pressão atmosférica e que esteja frio. 
Nota: O purgador estando quente ou pressurizado pode levar à descarga de condensado 
quente, que poderá causar queimaduras e outros ferimentos ao executante. 

• Somente usar componentes originais ao reparar os purgadores e nunca tentar modificar as 
partes do mecanismo interno do purgador no seu conjunto.  

• Não exagerar no torque de aperto ao conectar o purgador à tubulação ou ao DFU, sob pena 
do excesso de torque causar trincas e até mesmo o rompimento do tubo ou do DFU. 

• Etapas da remoção de purgadores do campo 
• Verificar as condições da unidade ou sistema, com o pessoal da Operação; 
• Obter a Permissão de Trabalho (PT) com a Operação; 
• Realizar o bloqueio (pela Operação) e o isolamento da linha (pela Operação ou 

Caldeiraria) onde será feita a manutenção do purgador; 
• Retirar o purgador do campo e levar para oficina (se possível colocar um purgador 

temporário equivalente no lugar). 
• Ao fim da tarefa realinhar o purgador manutenido e concluir a Permissão de Trabalho com 

a Operação da referida unidade. 
• No retorno do purgador para a unidade, após a manutenção, se deve efetuar o registro 

dessa movimentação através de uma planilha de controle de trabalho executado.  
                  Nesta planilha registra-se: 

• Serviço realizado; 
• Data em que o equipamento chegou à oficina; 
• Data de retornou para campo.  
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• Para a identificação de ser um purgador já manutenido, fazer uma marcação com pulsão no 
corpo do purgador, através de um código de letras a ser definido pela equipe da 
Manutenção. 
Certificar-se, através da monitoração o funcionamento adequado do purgador manutenido, 
verificando se a solução para correção do desvio foi eficaz. 
Caso a manutenção no purgador não tenha sido eficaz, o purgador deve ser substituído por 
um purgador novo do mesmo modelo.  
Se mesmo assim o problema persistir o fabricante do purgador deverá ser consultado para 
solucionar o problema. 

• Cada purgador reposto, novo ou manutenido, deve ter registro no cadastro, identificando ser 
purgador novo ou manutenido e a data de instalação. 

 
        11.2. Cuidados na manutenção para se conser var a garantia de fabricante 

• Sempre adquirir peças originais para não correr risco de peças defeituosas. Dentro do prazo 
de garantia, que rege no contrato, o purgador é reparado sem custo de peças e mão-de-obra 
ou substituição.  

• Há perda da garantia quando o purgador apresentar defeitos provocados por instalação 
inadequada ou o purgador tiver o corpo danificado e também devido às seguintes situações: 

• Danos sofridos pelo purgador ou seus componentes, em consequência de acidente, 
mau uso, manuseio incorreto ou inadequado, e por utilização fora das finalidades 
para qual foi especificado;  

• Mau funcionamento por sujeira na linha e oxidação acima do normal; 
• Mau funcionamento devido à desmontagem e remontagem de forma incorreta, ou 

inspeção e manutenção executada por profissional não habilitado;  
• Mau funcionamento devido a acidente de processo ou a forças externas da natureza. 
• Há alguns purgadores que são fornecidos com o corpo blindado, que devem ser 

devolvidos ao fabricante ou fornecedor em caso de apresentar problemas, para o 
devido reparo ou substituição por um novo purgador. Nesses casos não se deve 
tentar o reparo. 
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                                                      11.3. Peculiaridades dos tipos de purgadores de vapor 
 

Tipo de purgador  Não conformidades mais comuns  Manutenção  
Purgador Termodinâmico  
O purgador termodinâmico é constituído de três 
partes, a saber:  

• Corpo;  
• Sede; 
• Disco;  
• Filtro; 
• Tampa. 

 

Obstrução dos elementos de filtro em “Y” 
montado à montante do purgador ou 
existente no próprio corpo do purgador; 
 
Desgaste na sede e/ou no disco, o que 
impede a vedação completa do purgador, 
permitindo a passagem de vapor vivo; 
 
Deficiência na vedação da união da tampa 
com o corpo do purgador. 
 

Montagem e desmontagem – Como substituir o disco: 
Remover a isotampa do purgador.  
Efetuar limpeza do purgador utilizando jateamento com material 
abrasivo em cabine de jato. 
Verificar o defeito interno;  
Retire o disco verificando se a sede do purgador não está 
desgastada. Se estiver apenas arranhada poderá ser polida com 
uma lapidação. 

Como substituir ou limpar a tela do filtro: 
Os purgadores com filtro têm acesso à tela do mesmo pela tampa 
do fundo do filtro.  
Remover, colocar uma nova tela, ou a mesma após a limpeza, 
recolocando a tampa.  
Uma nova guarnição deverá ser colocada e a tampa deverá ser 
apertada ao corpo com o torque indicado pelo Fabricante.  
Aplicação de lubrificante apropriado na rosca é recomendada. 

Lapidação da sede e do disco: 
A manutenção de um purgador termodinâmico consiste em 
lapidação com auxilio de pasta de diamante na sede e no disco.  
Executar a lapidação até que as duas partes estejam sem nenhum 
risco ou marca de desgaste.  
O processo de lapidação consiste nas etapas: 
a) Desbaste utilizando-se pasta de diamante com 240/300 mesh, 
visando retirar as marcas de desgastes do disco e da sede; 
b) Polimento utilizando-se a pasta com 20/30 micra, visando retirar 
as marcas do primeiro desbaste; 
c) Lapidação (polimento muito fino), utilizando-se a pasta com 3/6 
micra para dar o acabamento necessário.  

Fechar a tampa do purgador e reutilizar o purgador. 
 
IMPORTANTE:  seguir as recomendações do fabricante da pasta de 
diamante, quanto à utilização e manuseio seguro do produto. 

Purgador de Balde Invertido  
Os purgadores de balde invertido são 
purgadores mais compactos em comparação 
com outros modelos mecânicos.  
Seus principais componentes são:  

• Sede,  
• Mecanismo, haste e “copo” ou “balde”. 

Travamento do balde, o que dificulta o 
processo de purga e que acaba causando 
o “alagamento” da linha.  
 
Os purgadores mais novos são equipados 
com uma guia interna que minimizam a 
ocorrência dessa não conformidade. 

Estes purgadores têm seu corpo normalmente selado e devem ser 
enviados para o fabricante para efetuar as manutenções necessárias. 
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Purgador de Bóia  
São purgadores que modulam a descarga do 
condensado proporcionando uma descarga de 
forma contínua.  
O condensado é descarregado à temperatura 
do vapor saturado, tão logo ele se forme dentro 
do circuito drenado pelo purgador.  
Este tipo de purgador costuma ter alta eficiência 
aliado a pouca manutenção e sua aplicação é 
mais comum em médias e altas vazões de 
condensado. 
 
O purgador é constituído de: 

• Corpo; 
• Bóia; 
• Tampa; 
• Mecanismo de vedação do orifício de 

descarga; 
• Eliminador de ar; 
• Eliminador de vapor preso. 

 

 A bóia apresenta furo, o que implica na 
perda de flutuação, como consequência 
há a interrupção da descarga do 
purgador; 

  
 O ponto de início de flutuação da bóia 

pode estar situado abaixo do nível 
correspondente ao nível da sede do 
sistema de vedação o que ocasiona 
escape de vapor vivo; 

  
 Desgaste na esfera de vedação do orifício 

de descarga. Neste caso poderá ocorrer o 
escape de vapor vivo em decorrência da 
deficiência apresentada na vedação da 
sede; 

  
 Eliminador de ar defeituoso, causado por 

deformação do fole por fadiga, o que 
dependerá da frequência com que o ar é 
eliminado do sistema de aquecimento; 

  
 Juntas das uniões corpo x tampa e 

mecanismo de vedação danificados. 

Estes purgadores têm seu corpo normalmente selado, e devem ser 
enviados para o fabricante para efetuar as manutenções necessárias. 
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Anexos 
Anexo 1  
Quadro resumo dos purgadores de vapor 

 
 Cortesia da Spirax Sarco 
 
Anexo 2 – Fotos de instalações de vapor 
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