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Recomendações sobre o uso de Purgadores de Vapor em  tubulações 
 

1. Funcionamento de purgadores de vapor 
O desempenho do purgador deve ser medido pela sua resposta à curva de saturação do vapor. 
A resposta ideal é seguir bem próxima da curva e ter a capacidade de se ajustar a ela.     
As plantas de Refinarias possuem uma quantidade enorme de drenagens ou purga de condensado.  
A maioria está concentrada na drenagem de linhas de vapor de aquecimento ”tracers” e de coletores e 
distribuidores de vapor. 
O foco da normalização é padronizar os pontos de purga e os critérios de escolha do tipo de purgador 
mais adequado ao serviço. 
 

1.1. Purgador de balde ou panela invertido 

 
 
Características: 
Boa capacidade de eliminação de ar. 
Sem resistência a golpe de aríete  
Deve contemplar filtro, internamente, tipo tela. 
Instalar válvula de retenção à jusante quando interligados a linhas de retorno de condensado. 
Instalar filtro tipo Y antes do purgador. 
Necessita de espaço para instalação. 
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1.2. Purgador termodinâmico  

 
 
Características: 
Baixa capacidade de eliminação de ar  
Boa resistência a golpe de aríete. 
Menor espaço necessário para instalação em relação ao tipo balde invertido. 
Maior perda de vapor. 
Não necessita a instalação de válvula de retenção à jusante. 
 

1.3. Purgador de bóia fixa  
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Características: 
Alta capacidade de eliminação de ar. 
Sem resistência a golpe de aríete. 
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 assimilação das variações de carga de 
processo e alta capacidade de eliminação de ar, por possuir sede independente para esta função.  
 
Instalar válvula de retenção à jusante quando interligados a linhas de retorno de condensado. 
Instalar filtro tipo Y antes do purgador.  
Necessita de espaço para instalação. 
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1.4. Purgador de bóia livre ou flutuante 

 
 
Características: 
Alta capacidade de eliminação de ar. 
Sem resistência a golpe de aríete. 
Instalar válvula de retenção à jusante quando interligados a linhas de retorno de condensado. 
Instalar filtro tipo Y antes do purgador.  
Necessita de espaço para instalação. 

1.5. Purgador termostático de pressão balanceada 
O elemento de operação é uma cápsula removível, que contém um líquido especial em mistura com 
água, com “boiling point” inferior ao da água. 
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Na condição fria, na partida, a cápsula está relaxada, com a sede totalmente aberta, permitindo a 
saída do ar. 

    
 
Com a presença do condensado o líquido da cápsula se aquece e vaporiza, antes que o vapor chegue, 
e a pressão dessa vaporização distende a cápsula e fecha a sede. 
Com a chegada do condensado, o líquido na cápsula se resfria, condensando e contraindo a cápsula, 
abrindo a sede, até que o vapor aqueça novamente a cápsula, se repetindo o ciclo. 
O diferencial da temperatura do líquido na cápsula abaixo da temperatura de saturação do vapor é 
dado pela concentração da mistura líquido especial e água, e a espessura fina do elemento da cápsula 
determina a rápida resposta do purgador. 
 
Características: 
Basicamente recomendado para instalar nos finais de linha de coletores e distribuidores de vapor. 
Excelentes características de eliminação de ar durante “start up” da planta e operação normal. 
Também se destinam à drenagem de autoclaves de esterilização, linhas tracer, eliminação de ar e 
gases incondensáveis em equipamentos e sistemas aquecidos a vapor, além de aplicações que 
permitem o reaproveitamento da energia do condensado.  
O elemento termostático é de aço inoxidável resistente à corrosão e a golpes de aríete.  
Vêm com filtro incorporado.  
Descarrega o condensado a 8°C (opção de 22°C), abaixo da temperatura de vapor saturado, sendo 
capaz de suportar excessos de 100°C.  
Uma desvantagem deste purgador é que a sede não abre enquanto a temperatura do condensado 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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1.6. Purgador termostático tipo bi-metálico 
Purgador construído com elemento termostático constituído de duas placas de metais dissimilares, 
soldados um ao outro, que defletem diferentemente quando aquecidos. 

  
Forca exercida por um elemento termostático simples é pequena, para compensar isso, normalmente, 
o elemento termostático é constituído de um conjunto de discos bi-metálicos. 
 
Na condição fria, que ocorre na partida, a sede está completamente aberta, com a máxima capacidade 
de eliminação de ar e de descarga de condensado. 
Com a chegada do vapor, há o aquecimento do elemento bi-metálico, fechando a sede. 
 
Características: 
Como o condensado é descarregado em temperatura abaixo do vapor, ocorre sempre o alagamento 
do purgador. 
O elemento bi-metálico atua em uma temperatura fixa, o que não o recomenda para operação em 
situações de temperatura e pressão variáveis. 
Alem disso, não responde rapidamente às variações de vazão de condensado, pois o elemento bi-
metálico demora a atuar. 
Resistem bem a golpe de aríete, a condensado corrosivo e a altas pressões. 
A manutenção é simples e os elementos bi-metálicos podem ser substituídos sem remover o purgador. 
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. 
 

2. Análise do ponto de drenagem de condensado 
A análise do ponto de drenagem significa analisar: 

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

 
2.1.  Tipos de aplicações de vapor  
2.1.1. Para aquecimento (“traceamento”)  
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 viscosidade ótima do produto; 
• Aquecimento para repor a perda de calor, mantendo a temperatura especificada do produto. 

 
2.1.1.1 – Análise da condição de falha do purgador 
a- Traço Crítico  / Pontos de altíssima responsabilidade:  
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Definição: Traço em linhas de produtos com temperaturas superiores ou iguais a 70ºC, ou em que há 
perda de especificação do produto em função de variações em sua temperatura. 
O sistema de aquecimento previne contra solidificação; 
O sistema de aquecimento previne contra a perda de especificação do produto. 
 
Embora as perdas de vapor sejam maiores nos purgadores termodinâmicos, acarretando perdas 
energéticas, em aplicações de purgadores em traços críticos e / ou de altíssima responsabilidade, é 
prioritária a instalação de purgadores com característica de falha aberta, e neste caso, o 
termodinâmico, ao invés do purgador de balde ou de bóia, que podem quebrar na posição aberta ou 
fechada. 
 
b- Traço Não Crítico  / Pontos de baixa responsabilidade 
Definição: Traço em linhas de produtos com temperaturas menores que 70ºC, ou em que variações na 
sua temperatura não representem perda de especificação do produto. 
O sistema de aquecimento apenas mantém a viscosidade ótima do produto. 
Não é importante a característica de falha aberta,  
Neste caso, aplicam-se o purgador termodinâmico, o de balde invertido e o de bóia livre. 
 
Resumo: 

APLICAÇÃO 
Balde 

Invertido Termodinâmico  Bóia Fixa  Bóia Livre  
Pressão  

Balanceada
Bi-

metálico
Drenagem de Traço para 
garantir a viscosidade 
ótima do produto C A B A C C 
Drenagem de Traço para 
repor calor perdido  A A B A C C 
Drenagem de Linha  

A A B 
 

B B B 
A - Recomendado, em condições normais. 
B - Recomendado, com restrições.  
C - Não recomendado. 
 
2.1.2. Condições do local da instalação do purgador  
      2.1.2.1- 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 freqüência 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 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.  
 
      2.1.2.2- Vibração em linhas de Condensado 
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. 
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2.1.2.3- 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, que pode alterar drasticamente o 
desempenho e durabilidade. 
 
  Fotos de bóias deformadas por golpe de aríete 

 
 
Resumo: 
CONDIÇÃO DA 
INSTALAÇÃO 

Balde 
Invertido Termodinâmico  Bóia Fixa Bóia Livre 

Pressão 
Balanceada  

Bi -
metálico

 
Inclinação máxima 8° NA 15° 5° NA NA 
 
Presença de Ar B B A A A A 
 
Existência de vibrações 
nas linhas A A B C C C 
 
Possibilidades de golpe 
de aríete A A C C A A 
Notas:   
NA: Não se aplica 
A - Recomendado, em condições normais. 
B - Recomendado, com restrições.  
C - Não recomendado. 
 

3. Drenagem de linha à montante de Válvulas de Cont role e Redutoras de Pressão 
Para este serviço são utilizados os Separadores de Umidade. 
Os Separadores de Umidade são equipamentos de utilização importantíssima nos mais variados 
processos, sendo sua principal função a elevação do título do vapor, proporcionando por conseqüência 
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.  
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Esquema de um Separador de Umidade: 

 
Recomendam-se a instalação de separadores de umidade antes de Válvulas de Controle e Válvulas 
Redutoras de Pressão conforme figura. 
 

     
 

4. Eliminação de ar em final de linha de vapor 
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 em paradas por flanges, conexões 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. 
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Os eliminadores termostáticos de ar poderão ser instalados em coletores / distribuidores de vapor e 
preferencialmente nos finais de linha, conforme desenho esquemático abaixo: 
 

      
 
A aplicação de elementos termostáticos para eliminação de ar traz os seguintes benefícios: 

• Descarga do ar de forma automática; 
• Na partida, o elemento encontra-se retraído, mantendo-se o orifício de descarga totalmente 

aberto; 
• O fechamento ocorre quando houver um aumento significativo da temperatura, na eminência a 

chegada de vapor. 
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