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Aquecimento de equipamentos e tubulações de 
UREs-Unidades de Recuperação de Enxofre 

 
1. Considerações 

As  Unidades  de  Recuperação  de  Enxofre  (URE)  possuem equipamentos (bombas, vasos de 
pressão, reatores, permutadores de calor e potes de selagem seal pots) e tubulações 
encamisados ou com serpentinas internas, por onde circula o vapor d’água de aquecimento, para 
manter o Enxofre líquido e não endurecer. 
Nota: 

A  Unidade  de  Recuperação  de  Enxofre  (URE)  é utilizada para recuperar Enxofre de correntes 
gasosas ricas em Enxofre, oriundas de outras unidades de processamento de petróleo. O processo mais 
utilizado para a recuperação de Enxofre é o Claus Process, a partir de gás ácido rico em gás sulfídrico 
(H2S).  
O processo consiste na oxidação parcial do gás sulfídrico com ar, gerando Enxofre e água, ou seja, a 
URE converte o H2S do gás ácido efluente, removido durante o processamento químico, em Enxofre 
elementar, de modo a proteger o meio ambiente e produzir o ácido sulfúrico. 

 
2. Normas de referência 

Norma Petrobras N-42 Projeto de Sistema de Aquecimento Externo de Tubulação, Equipamento e 
Instrumentação, com Vapor 
 

3. Aquecimento e drenagem de condensado dos equipamentos e das tubulações 
encamisadas 

Nesses  equipamentos e tubulações é fundamental  a eficiência na transferência térmica do  vapor 
d’água para o Enxofre, eliminando quaisquer riscos de “congelamento” do Enxofre e obstrução de 
linhas e equipamentos, por isso, o uso da camisa externa é muito difundido.  
O condensado formado nessas camisas deve ser drenado, automaticamente, com purgador de 
vapor, para não prejudicar a transferência de calor para o Enxofre circulante. 
 
      Entrada do vapor e drenagem do condensado da camisa de aquecimento de equipamentos 

 

Legenda 
1 Válvula esfera 
2 Filtro Y 
3 Visor para detecção de represamento no 
purgador 
4 Purgador de bóia fixa 
5 Válvula de retenção 
6 Eliminador de ar 

 

 

Nota: Nos vasos encamisados pode ocorrer o “murchamento”, 
devido à condensação do vapor d’água, quando há o bloqueio das 
conexões de entrada e saída, assim uma válvula quebra vácuo 
deve ser instalada para eliminar essa possibilidade. 
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Entrada do vapor e drenagem do condensado do encamisamento da 
tubulação aquecida 

 
 

 
Com o objetivo de evitar o aumento da viscosidade e uma possível solidificação do Enxofre 
líquido, devido à perda de calor para o ambiente, os equipamentos e tubulações devem ter 
aquecimento com vapor d’água.  
 
Dessa forma, os equipamentos que contêm Enxofre (bombas, vasos de pressão, reatores, 
permutadores de calor, potes de selagem) e as tubulações são encamisados, para circulação do 
vapor de aquecimento, evitando a solidificação do Enxofre no interior do equipamento e da 
tubulação. 
 
As tubulações encamisadas trazem alguns problemas, pois normalmente, são divididas em 
seções, cada uma com o seu purgador, para a drenagem do condensado formado em cada 
seção, e são de reparo e soldagem difíceis, durante as manutenções. 
 
Uma alternativa é o traceamento com linha de vapor tracer paralela à tubulação de Enxofre e a 
instalação de purgador de vapor ao final da linha, a partir daí instalar uma outra linha tracer de 
vapor com seu purgador, e assim sucessivamente.  
 
Este arranjo, se projetado com precisão para transferência do calor requerido para a fluidizarão do 
Enxofre, é vantajoso por não ter que lidar com os problemas de manutenção das tubulações 
encamisadas, proporcionando mais flexibilidade operacional. 

 
 

 
 

 

 
 

Ilustração do traceamento com vapor d’água de tubulação de Enxofre (fonte norma Petrobras N-42) 
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A função da camisa de vapor ou do traceamento é aquecer e manter aquecido o Enxofre fundido, 
sendo a temperatura de operação do Enxofre controlada, de forma a permanecer entre 130ºC e 
155ºC, para permitir o deslocamento do Enxofre fluido.  
 
A viscosidade do Enxofre aumenta gradualmente em temperaturas inferiores a 130ºC e aumenta 
rapidamente em temperaturas maiores que 155ºC, sendo a maior viscosidade alcançada em uma 
temperatura em torno de 200°C. 
 
O Enxofre na forma líquida pode ser facilmente manuseado, enquanto sua temperatura está na 
faixa de 130°C a 145°C, pois, a viscosidade é baixa (de 7 a 10 cP), tornando mais fácil processar, 
armazenar e bombear através de tubos.  
Em temperaturas mais baixas, a viscosidade do Enxofre aumenta gradualmente.  
No entanto, em temperaturas superiores a 155 ° C, a viscosidade do Enxofre aumenta 
assintoticamente.  
Portanto, qualquer equipamento ou tubulação que manipule Enxofre líquido deve ser aquecido 
adequadamente para manter o Enxofre na temperatura ideal. 
 
O enxofre líquido é frequentemente manuseado dentro de uma faixa estreita de temperatura entre 
135 e 155°C. Isso ocorre porque em sua transição (T>160 ° C), o enxofre fundido sofre 
polimerização, o que leva a um aumento acentuado da viscosidade. 
 
Como a temperatura varia dentro da camisa de vapor, a temperatura média de operação,  entre a 
temperatura de entrada e a temperatura de saída do Enxofre, deve permanecer entre 135ºC e 
150ºC, para não prejudicar o bombeamento e o escoamento do Enxofre líquido. 
 

Variação da viscosidade do Enxofre com a temperatura 
Fonte: Sulphuric acid on the web 
http://www.sulphuric-
acid.com/TechManual/Properties/properties_sulphur.htm 

 
 

Viscosidade do Enxofre puro 
Fonte The Viscosity of Liquid Sulfur 
Science reports of the Research Institutes, 
Tohoku University. Ser. A, Physics, 
chemistry and metallurgy  
MATSUSHIMA Tomoo 

 

 
 

 
Para o aquecimento utiliza-se vapor d’água saturado, em que a pressão deve estar na faixa de, 
aproximadamente, de 2 a 4,5 kgf/cm² man, que corresponde à temperatura de saturação de 
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135ºC a 155ºC, para se manter a temperatura do Enxofre fundido. 
Na prática o vapor de aquecimento deve ter um pequeno grau de superaquecimento (5 a 10ºC), 
para compensar a resistência térmica, de transferência de calor. 
 

 
Tabela de vapor d’água saturado 

 
O condensado gerado nas camisas deve ser drenado por purgadores, pois se acumulado leva à 
redução da temperatura requerida para manter o Enxofre fundido, o que, em última análise, 
resulta na obstrução do equipamento ou tubulação pelo Enxofre endurecido. 
 
É, pois, importante se confirmar o valor do diferencial de pressão positivo através do purgador, no 
caso de descarte para linha de retorno de condensado, e nesta situação é indicado o purgador de 
bóia fixa, para os equipamentos, e.de bóia livre ou o de panela invertida, para as tubulações. 
 

4. Requisitos  técnicos  para  especificação de purgador de vapor de bóia fixa, de bóia 
livre e de panela invertida 

 Garantir diferencial de pressão positivo através do purgador, no caso de descarte para linha 
de retorno de condensado. 

 Prever elemento termostático interno em sede para eliminação de ar e incondensáveis. 
 Aplicar fator de segurança mínimo 2 (dois) em cima da vazão de condensado teórica, devido 

a picos instantâneos de vazão. 
 Seleção de purgadores em função da sua capacidade máxima para condensado “quente”, ou 

seja, para  efeito de dimensionamento do purgador não deve estar inclusa a capacidade  de  
descarga do eliminador termostático interno de ar. 

 
Notas: 

 Purgador de bóia fixa ou com haste  
São utilizados, basicamente, para drenagem de equipamentos, tais como permutadores de calor e 
serpentinas de tanques.  
     Características 
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; 
Alta capacidade de eliminação de ar, por possuir sede independente para esta função; 
Muito utilizados para grandes vazões; 
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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. 

 Purgador de bóia livre ou flutuante  
São utilizados para a drenagem ou purga do condensado de linhas de aquecimento tracers e de tubulação 
de suprimento ou distribuição de vapor. 
     Características: 
Descarga contínua;  
Eficiente onde ocorre grande flutuação de vazão;  
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. 

 Purgador de balde invertido ou panela invertida  
São utilizados para a drenagem ou purga do condensado de linhas de aquecimento tracers, tubulações de 
suprimento ou distribuição de vapor e em equipamentos. 
     Características: 
Resistente a golpes de aríete;  
Seguro porque o modo de falha é aberto; 
Boa capacidade de eliminação de ar; 
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. 

 
5. Especificações para drenagem de condensado em tanque de Enxofre 

Na URE há também um tanque enterrado, que é o reservatório de Enxofre recuperado, que tem,  
internamente, uma serpentina de aquecimento, para manter o Enxofre líquido, totalmente selado 
para impedir eventuais emissões de H2S para a atmosfera. 
 
Nos tanques de Enxofre, a instalação do purgador da serpentina, que mantém o Enxofre líquido e 
aquecido, fica em um nível acima da captação do condensado.  
 
Assim, há uma tendência de formação de um bolsão de vapor preso na tubulação que chega ao 
purgador, impedindo ou restringindo muito o descarte do condensado, ou seja, há o alagamento 
da serpentina, enquanto o purgador permanece fechado. 
 
O recomendado é, pois, a criação de um sifão, na parte inferior, e a tomada através de um “tubo 
capilar”, para assegurar a remoção contínua do condensado, como ilustra a configuração abaixo, 
para esta aplicação.  

 
Configuração recomendada para a instalação do purgador de drenagem da serpentina do tanque 

de Enxofre enterrado 
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O purgador mais indicado para essas aplicações é o purgador de bóia fixa, com eliminador de 
vapor preso, que, na realidade, é uma válvula tipo agulha que funciona como um “by pass” interno 
ao purgador, e permite uma pequena passagem contínua de vapor por um tubo capilar e evita o 
alagamento do sistema de aquecimento. Isto garante a subida e chegada de condensado no 
purgador pelo “tubo capilar” e evita o bloqueio na drenagem do condensado. 
 

 
Fonte:  https://content.spiraxsarco.com/-
/media/spiraxsarco/international/documents/br/ti/pb_carbono_ft44_-ti-d53-
01.ashx?rev=3da43a3bdabc464fa5ac33ecf459ce6c 

 
6. Requisitos  técnicos  para  especificação  dos  purgadores  tipo  bóia  na  drenagem  

de tanques de Enxofre sulphur storage pit 
 Assegurar o diferencial de pressão positivo através do purgador, no caso de descarte para 

linha de retorno de condensado  
 Possuir dispositivo com regulagem externa para eliminação de vapor preso; 
 Elemento termostático interno em sede específica para este fim; 
 Seleção  de  purgadores  em  função  da  sua  capacidade  máxima  para condensado  

“quente”,  ou  seja,  para  efeito  de  dimensionamento  do  purgador não  deve  estar  
inclusa  a  capacidade  de  descarga  do  eliminador  termostático interno de ar. 


