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Controle automático da temperatura do produto de 
Tanques de armazenamento aquecido com vapor  

 
1.  Objetivos  

Este procedimento visa apresentar as vantagens técnicas e econômicas do uso de 
“válvulas termostáticas”, para controle automático da temperatura de operação de tanques, 
com aquecimento a vapor. 
Também são apresentados os dados e os roteiros necessários para a especificação da 
válvula termostática e dos componentes da instalação completa para o aquecimento de 
tanques. 
As válvulas termostáticas devem ser instaladas nos tanques aquecidos, de armazenamento 
de óleo combustível, asfalto, resíduo de vácuo e óleo recuperado, acarretando vantagens e 
confiabilidade às instalações. 
Em aplicações já testadas o retorno do investimento é de cerca um ano, considerando-se:  
a- Custo da adequação da estação de controle de temperatura do tanque; 
b- Custos da compra e instalação da válvula termostática; 
c- Economia correspondente de energia: custo do vapor desperdiçado e custo do adicional 

de combustível da caldeira ; 
d- Redução do custo da mão-de-obra; 
e- Aumento da confiabilidade do sistema. 
 

2.  Vantagens do uso da Válvula Termostática  nas l inhas de aquecimento de 
Tanques 

O controle manual de temperatura dos tanques aquecidos, que armazenam óleo 
combustível, asfalto, resíduo de vácuo, “slop” e óleo recuperado, provoca grandes 
variações de temperatura do produto armazenado e não garante a qualidade requerida 
para o produto. 
Se considerarmos um tanque aquecido sem válvula de controle de temperatura, onde o 
controle da temperatura do produto é feito por operador, duas situações em potencial 
podem ocorrer: 
a- Descontrole de temperatura abaixo do ponto de controle 

Isso leva a dificuldades no bombeamento do produto devido à viscosidade mais alta, 
podendo ocorrer pressão elevada na tubulação e vazamentos; 

b- Descontrole de temperatura acima do ponto de controle 
Isso leva a gasto adicional de energia ao se elevar a temperatura do produto do tanque 
acima da temperatura ideal ao bombeamento ou armazenamento. 

  
Resumindo, o procedimento de controle da temperatura do tanque aquecido sendo  manual 
é impreciso, o que leva a variações constantes da temperatura de aquecimento; à perda de 
energia e maiores custos de combustível das caldeiras; riscos de vazamentos  e  
rompimento do sistema de aquecimento; e ao não atendimento às condições requeridas 
para o aquecimento, pelo controle deficiente. 
 
Com a instalação da válvula termostática de controle da temperatura, os procedimentos 
operacionais são automatizados, mantendo-se constante a temperatura de aquecimento, 
trazendo mais confiabilidade ao sistema e economia de energia ao Órgão Operacional. 
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Além disso, conforme os testemunhos, que confirmam as informações de literatura, há a 
eliminação da ocorrência dos “martelos” ou golpes de aríete, nas tubulações do sistema de 
aquecimento, reduzindo substancialmente as intervenções para manutenção e reparo. 
 
Um sistema automático, de controle de temperatura em tempo real para os tanques, 
garante a temperatura ideal especificada para o produto aquecido,  proporciona ganhos em 
termos de economia de energia e de custos da geração de vapor, reduz os custos de 
manutenção e traz maior disponibilidade operacional ao sistema. 
 

3.  Descrição do controle da temperatura do sistema  de aquecimento 
O controle de temperatura do produto deverá garantir uma variação máxima de + 3ºC, em 
relação ao valor determinado para a temperatura de operação do tanque. 
 
3.1. Componentes do sistema 
a- Válvula redutora de pressão e controle da temperatura e de pressão do vapor a ser 

admitido para os aquecedores também chamados de radiadores ou para as serpentinas 
do tanque. 

      O controle de pressão em cerca de 3,0 kgf/cm² é satisfatório para que as serpentinas ou   
      radiadores operem com o máximo aproveitamento do calor latente do vapor, reduzindo  
      assim o consumo de vapor. 
      Vantagens: 

1.- Possibilita o barateamento da instalação de aquecimento do tanque, pelo uso de 
acessórios de classe de pressão menor; 
2.- Torna o aquecimento mais eficiente pois a quantidade de calor latente do vapor é 
inversamente proporcional à sua pressão, por exemplo: 

Pressão 10 kgf/cm²     calor latente: 478 kcal/kg; 
Pressão   5 kgf/cm ²    calor latente: 498 kcal/kg. 

 
b- Termostato ou sensor de temperatura do produto no tanque. 
 
c- Filtro à montante da válvula para reter impurezas carreadas pelo vapor de aquecimento 

e proteção da válvula. O filtro deve ser tipo “Y” com tela “standard” de orifícios de 1,2 
mm de diâmetro ou “mesh” 20. 

 
d- Purgador de vapor na entrada do tanque à montante da válvula, para a retirada de 

condensado gerado nas tubulações de admissão de vapor e proteção da válvula, e 
outro na saída do tanque, para eliminação do condensado formado no aquecimento do 
produto do tanque. 
O purgador na saída o tanque deverá ser tipo de bóia, com drenagem automática do ar, 
que é o mais indicado para a purga de sistema de aquecimento de tanques, por 
apresentar descarga contínua e a imediata eliminação do condensado que se forma, 
mesmo em mínimas pressões diferenciais. 

 
e- Visor de fluxo após o purgador de bóia, pelos seguintes motivos: 

e.1.  Avaliação do funcionamento do purgador: 
• Caso falhe fechado, pode ocorrer o alagamento do sistema de aquecimento, 

gerando golpe de aríete e possibilidade de furo nos tubos; 
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• Caso falhe aberto, ocorrerá grande perda de energia pela passagem do vapor 
através do purgador; 

 
   e.2. Avaliação do estado físico da serpentina, pois ocorrendo furo na serpentina  
haverá fluxo de produto na linha de condensado, logo percebido no visor, evitando 
assim a contaminação da rede de vapor. 
  

f- Separador de umidade à montante da válvula termostática 
O separador de umidade tem a função de elevar o título do vapor, proporcionando 
melhor transferência de calor e gerando economia ao sistema. 
O título de vapor mede a porcentagem de vapor existente em uma mistura de vapor e 
condensado.  
O ideal é a utilização de vapor com título 100%, pois tem a maior quantidade de calor 
latente.  
Por ex. o vapor de 3 kgf/cm2 de pressão de operação apresenta: 
para o título 100%:   calor latente: 510 kcal/kg; 
para o título   95%:   calor latente; 490 kcal/kg; 
para o título   85%:   calor latente: 430 kcal/kg. 
Além disso, é importante o uso de separador de umidade à montante da válvula 
termostática, pois a passagem de vapor úmido (com gotas de condensado) provoca 
erosão nos internos da válvula e, por outro lado, ainda reduz a incidência dos golpes de 
aríete. 

 
3.2.  A válvula termostática deve ser instalada junto à entrada do vapor no tanque, a fim de 
minimizar o comprimento do capilar do termostato. 
 
3.3. No caso de falha da válvula, esta deverá permanecer fechada. 
 
3.4. Cada válvula terá sua folha de dados, informando o tipo e condições do produto, o 
“range” da temperatura controlada, as dimensões do tanque, bem como as instalações do 
vapor de aquecimento. 
 
3.5. O termostato ou sensor de temperatura é instalado no costado do tanque a 1,5 m 
acima da linha de centro do bocal de entrada de vapor. 
 
3.6. Especificar para cada produto o “range” de temperatura de aquecimento e o vapor de 
aquecimento de baixa ou média pressão, a ser utilizado. 
 
3.7. Com relação ao caso de óleo recuperado do SAO, como há a presença de água no 
tanque, por segurança operacional (impedir o “boil over” ou ebulição súbita da água), a 
temperatura de aquecimento do produto não deve exceder a 85ºC. 
 

4. Especificações dos componentes do sistema de aqu ecimento 
O arranjo típico do sistema de aquecimento com vapor de tanques contempla os seguintes 
componentes: 

a- Serpentinas de aquecimento ou radiadores a vapor; 
b- Válvula termostática e conjunto de válvulas de bloqueio para manutenção e “by-pass”; 
c- Termopar para medição da temperatura do produto no tanque; 
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d- Capilar para o sinal de controle do termopar para a válvula termostática; 
e- Estação de purga do condensado à entrada do tanque com purgador tipo balde 

invertido; 
f- Separador de umidade do vapor com uma estação de purga de condensado; 
g- Manômetros à montante e à jusante da válvula distribuidora de fluxo; 
h- Filtro “Y” à montante da válvula termostática; 
i- Válvula de alívio de pressão da serpentina de vapor; 

 
O arranjo típico do sistema de purga do condensado de saída da serpentina ou radiadores 
de aquecimento contempla: 

a- estação de purga do condensado da serpentina com purgador  tipo de bóia; 
a.1- filtro “Y”à entrada do purgador de bóia; 
a.2- válvulas de bloqueio para manutenção e “by-pass”  
a.3- válvula de retenção após o purgador para proteção contra golpes de aríete do  
       sistema de retorno de condensado; 
a.4- Visor de linha. 
 

4.1. Especificação típica da Válvula Termostática  
• Válvula termostática auto-operada pilotada, para controle de temperatura, em 

tanques de armazenamento aquecidos com vapor d’água. 
 
• Material do corpo: Aço Carbono fundido ASTM A -216 WCB 
• Material da Sede: Aço inoxidável AISI 316 
• Material do obturador: Aço inoxidável AISI 316 
• Internos com endurecimento superficial de “Stellite #6” 
• Diafragma em bronze fosforoso ASTM B-103 Gr A 
• Gaxetas de vedação em grafite flexível reforçado com fibras de carbono 
• Extremidades flangeadas: Flanges conforme norma ASME B16.5 

Classe 150 ou 300 face com ressalto. 
• Acabamento superficial da face do flange: ranhuras concêntricas 250 a 500 RMS 
• Junta espiralada de aço inoxidável AISI 304 e enchimento com grafite flexível, 

conforme  norma ASME B16.20  
• Diâmetro nominal: a ser determinado em cada caso 
• Sistema térmico com bulbo e capilar em aço inoxidável, conexão e comprimento de  

imersão a serem definidos pelo fabricante 
• Capilar com 8,0m de extensão com capa de proteção de aço inoxidável 
• Poço em aço inoxidável AISI 304 com conexão no tanque de 1” 3000#  de rosca NPT 

 
• Características de operação da válvula 
a- “range” da temperatura de operação      mín                          máx 
b-  temperatura normal de operação 
c-  abertura rápida 
d-  fecha em caso de falha 
e-  fecha em caso de temperatura alta 
f-  CV requerido. 
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4.2. Especificação típica do Filtro em “Y”  
Filtro em “Y” para tubulação; 
Corpo em aço Carbono fundido ASTM A-216 WCB; 
Tela em aço inoxidável AISI 304 de 20 mesh; 
Extremidades flangeadas conforme ASME B16.5; 
Classe de pressão 150 ou 300; 
Face com ressalto, de ranhuras concêntricas de acabamento 250 a 500 RMS; 
Junta espiralada de aço inoxidável AISI 304 e enchimento com grafite flexível, conforme 
norma ASME B16.20; 
Indicador de pressão diferencial para detectar a saturação; 
Bujões de limpeza e de dreno com rosca NPT; 
Junta da tampa flangeada em grafite flexível; 
Diâmetro nominal: a ser especificado. 
 
4.3. Especificação típica do Separador de Umidade  
Separador de unidade para remoção de condensado, gotículas e umidade de vapor d’água; 
Corpo em aço Carbono ASTM A-106 GrB; 
Chicanas internas em aço inoxidável AISI 304; 
Extremidades flangeadas conforme ASME B16.5; 
Classe de pressão 150 ou 300; 
Face com ressalto de ranhuras concêntricas de acabamento 250 a 500 RMS; 
Junta espiralada de aço inoxidável AISI 304 e enchimento com grafite flexível, conforme 
norma ASME B16.20; 
Bujões para respiro e dreno; 
Diâmetro nominal: a ser especificado. 
 
4.4. Especificação típica de Purgador de Vapor tipo  Bóia 
Purgador de vapor tipo bóia, para drenagem de sistemas de aquecimento; 
Corpo em aço fundido e internos em aço inoxidável austenítico; 
Com eliminador de ar termostático; 
Extremidades flangeadas, segundo ASME B 16.5; 
Face com ressalto de ranhuras concêntricas de acabamento 250 a 500 RMS; 
Junta espiralada de aço inoxidável AISI 304 e enchimento com grafite flexível, conforme 
norma ASME B16.20; 
Válvula de retenção integrada. 
Diâmetro nominal: a ser especificado. 
 
4.5. Estação de controle automático de aquecimento  
4.5.1. Purgador de vapor mecânico tipo panela invertida; 

• Corpo blindado em aço inoxidável fundido e internos em aço inoxidável austenítico; 
• Com eliminador de ar termostático e válvula de retenção integrada; 
• Extremidade para conexão tipo universal; 
•  Junta de vedação da conexão universal tipo espiralada de aço inoxidável austenítico 

e enchimento de grafite; 
• Diâmetro nominal: a especificar ½”  ou ¾”. 

 
4.5.2. Distribuidor de fluxo-DFU de vapor tipo simples ISO PN-50(Classe 300) (limites 50 
barg e 400ºC) 
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•  Corpo blindado em aço inoxidável; 
•  Tipo simples, isto é com descarga para a atmosfera; 
•  Para interligação de purgador com conexão tipo universal; 
•  Bloqueios tipo pistão para drenagem à montante do purgador e de entrada de 

condensado, visado a manutenção do purgador; 
•  Entrada e saída com rosca ASME/ANSI B1.20.1 de ½” ou ¾” NPT, tipo fêmea. 

 
4.5.3. Distribuidor de fluxo de vapor-DFU tipo duplo ISO PN-50 (Classe 300) (limites 50 
barg e 400ºC) 

•  Corpo blindado em aço inoxidável; 
•  Tipo duplo, isto é com descarga para sistema de retorno de condensado; 
•  Para interligação de purgador com conexão tipo universal; 
•  Bloqueios tipo pistão de drenagem à montante do purgador para a atmosfera, 

drenagem à jusante do purgador para a atmosfera e de entrada e saída do 
condensado para retorno, visando a manutenção do purgador; 

•  Entrada e saída com rosca ASME/ANSI B1.20.1 de ½” ou ¾” NPT, tipo fêmea. 

            
 
ANEXO 1  
Dados básicos de projeto necessários aos cálculos e  especificação da válvula 
termostática e demais componentes da estação de aqu ecimento 

 
1.- Dados do(s) tanque(s) com aquecimento 
TAG 
Diâmetro 
Altura 
Temperatura de aquecimento 
Isolamento térmico:                  costado                        teto 
                   material 
                   espessura 
 
2.- Dados ambientais 
Temperatura média ambiente 
                                 verão 
                                 inverno 
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Velocidade média do vento 
                                verão 
                                inverno 
 
3.- Dados do sistema de aquecimento 
3.1- Produto armazenado 
3.1.1- Tipo: 
3.1.2- Densidade na temperatura de armazenamento: 
 
3.2- Temperatura de aquecimento 
3.2.1- Mínima: 
3.2.2- Máxima: 
3.2.3- Projeto ou “set point”: 
 
3.3- Vapor para aquecimento 
3.3.1- Vapor de baixa ou média pressão: 
3.3.2- Temperatura: normal de operação e de projeto: 
 
3.4- Pressão: normal de operação e de projeto: 
 
3.5- Pressão de teste hidrostático: 
 
3.6- Linha de suprimento de vapor 
3.6.1- Diâmetro: 
3.6.2- espessura: 
3.6.3- TAG da linha: 
 
3.7- Vazão de vapor 
3.7.1- Normal: 
3.7.2- Projeto: 
 
3.8- Velocidade do vapor 
3.8.1- Normal: 
3.8.2- Projeto: 
 
3.9- Classe de pressão dos acessórios da instalação de aquecimento 
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ANEXO 2 
Custos do aquecimento de tanque 
 
1.- Cálculo do custo do aquecimento do tanque da te mperatura ambiente até à 
temperatura de armazenamento  
Temperatura de operação do tanque: Tt 
Temperatura do produto antes do tanque: Tp 
 
Calor necessário ao aquecimento (kcal/h)  
(Eq.1) [Capacidade útil do tanque (m3)]  *  [Densidade do produto na temperatura média] * 

                                                                             (kg/m³) @ (Tt – Tp) 
                                                                                                 2 
[Calor específico do produto (Kcal/kg.ºC)]  *  [Tt - Tp(ºC) ]  =  
 
                
 Consumo de combustível (ton)                                                 
(Eq.2) [Calor necessário ao aquecimento (kcal/h)] / [Eficiência da Caldeira (90%)] / [Poder  
calorífico do combustível (9950 Kcal/kg)] * 10-3  =   
 
 
Custo para o aquecimento do tanque (US$)  
(Eq.3) [Consumo de combustível (ton/h)] * [Custo do combustível 65US$/ton] = 
 
2.- Cálculo do custo da perda de calor para o ambie nte durante a operação do tanque  
Ambiente Air Temp. ºF  Retirar do gráfico anexo 
Average Tank Temp. ºF                                Tank heat loss  (BTU/hr.ft2) 
                                          
T= tempo estimado de operação 
do tanque=10 anos(87600h) 

 

 
Taxa de perda de calor (BTU/hr.ft2) 

(Eq.4)    [Tank heat loss (BTU/hr.ft2)] * [Wind velocity factor (do gráfico anexo)] * [Insulation  
thickness correction (do gráfico anexo)] =  
 
Perda de calor (Kcal) 
(Eq.5) [Taxa de perda de calor(BTU/hr.ft2)] * [Área do costado + Área do teto (ft2)] *  
 [0,252 Kcal/h]  * [Tempo estimado de operação do tanque (87 600h)=   
           BTU/hr  
 
Consumo de combustível (ton) 
(Eq.6) [Perda de calor(Kcal] / [Eficiência de caldeira (90%)] / [Poder calorífico do  
combustível (9950 Kcal/kg)] * 10-3 =  
 
Custo da perda de calor para o ambiente (US$)  
(Eq.7) [Consumo de combustível (ton)] * [Custo do combustível (65 US$/ton)] =  
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3.- Cálculo do Consumo de Vapor  
3.1- Para o aquecimento do produto do tanque até a temperatura de operação 
 
Consumo de vapor para o aquecimento (kg) 
 (Eq.8)     [Calor necessário ao aquecimento (Kcal)] / [Calor latente do vapor (Kcal/kg)] = 

 
3.2- Para manter o produto do tanque na temperatura de operação. 

 
Consumo de vapor para repor as perdas de calor (kg) 
(Eq.9)      [Perda de calor (Kcal)] / [Calor latente do vapor (Kcal/kg)] = 

 
4.- Cálculo do custo do vapor 
 
Consumo total estimado de vapor (kg) 
 (Eq.10)  [Consumo de vapor para o aquecimento (kg)] + [Consumo de vapor para repor as 
perdas de calor (kg)] = 
 
Custo do vapor (US$)   
(Eq.11) [Consumo total estimado de vapor (kg)] * 10-3 * [Custo do vapor (7 US$/ton vapor 
de baixa / 10 US$/ton vapor de alta) = 
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ILUSTRAÇOES 
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