
MELHORES PRÁTICAS DE AMOSTRAGEM DE ÁGUA DE 

CALDEIRA E VAPOR 

 

O tratamento de água de caldeira é crucial para evitar corrosão, deposição, arraste, 
alto consumo de combustível, falhas de tubos, paradas não planejadas e muitas 
outras situações. Quanto mais alta a pressão da caldeira, mais crítico é o tratamento 
químico. Entretanto, mesmo para caldeiras de baixa pressão, o controle químico é 
essencial para garantir minimização de problemas e extensão de vida útil. 
 
Para manter controle químico rígido na água de alimentação, caldeira, vapor (ambos 
satudado e superaquecido) e condensado, várias análises de laboratório ou on-line 
são realizadas para assegurar boa operação. Todavia, quando se compara com 
simples amostragem de água potável, água de caldeira não é tão simples por conta 
de sua alta temperatura. Como mencionado anteriormente, mesmo água de caldeira 
de baixa pressão é quente suficiente para trazer alguns desafios interessantes na 
sua amostragem. 
 
Uma dada amostra de água quente que precisa ser amostrada – alimentação, água 
de caldeira, vapor, condensado, etc – quando dentro de um vaso ou tubo encontra-
se pressurizado. Se este fluido é simplesmente amostrado abrindo-se uma válvula 
diretamente a um frasco, naturalmente evaporará uma porção significativa de sua 
massa. Este fenômeno de “flash” concentrará qualquer residual de sólidos 
dissolvidos (Ca, Fe, SiO2, etc). A análise química certamente trará um falso 
resultado. Contando-se apenas com este problema, a análise laboratorial é 
desnecessária. Contudo, outros problemas estão envolvidos. Por exemplo, muitos 
produtos químicos na água são voláteis e são parcial ou totalmente perdidos devido 
ao flash – sequestrantes de oxigênio, aminas, gases, etc. Amostragem sem 
adequado resfriamento modificará significativamente muitas propriedades como pH, 
alcalinidade, condutividade, especialmente em sistemas de água de alta pureza. Por 
fim, amostragem sem adequado resfriamento é considerado um risco, uma vez que 
o operador pode estar sujeito a queimaduras. 
 
Assim como muitas outras importantes operações de tratamento de água industrial, 
procedimentos recomendados para amostragem de água quente e vapor são 
definidos por alguns padrões internacionais. ASTM – American Society for Testing 
and Materials – desenvolveu ASTM D1192: Equipment for Sampling Water and 
Steam in Closed Conduits. Este é um documento muito interessante que traz uma 
longa descrição sobre resfriadores de amostras, dados mecânicos, válvulas, 
redutores de pressão, etc. ASTM D5540: Flow Control and Temperature Control for 
On-Line Water Sampling and Analysis também é um documento bastante 
enriquecedor. 
 
Dentre as mais importantes recomendações, algumas são provavelmente as mais 
importantes, e ainda assim, muitas vezes negligenciadas em plantas industriais. Por 
exemplo: 
 

 tubing de aço inoxidável para águas de alta pureza 

 válvula de isolamento para manutenção 



 amostragem contínua 

 temperatura de amostragem de 25 C (77 F) 

 velocidade de amostragem de 1.8 m/s (6 ft/s) 
 
Infelizmente em muitas plantas industriais estas recomendações não são seguidas. 
Principalmente as recomendações sobre temperature e velocidade. As Figuras 1 e 2 
são extratos dos padrões ASTM mencionados (e outros documentos) sobre estes 
importantes detalhes. 
 
 

 
 

Figura 1 – Exigência de temperatura de amostragem. 
 

 
Figura 2 – Exigência de velocidade de amostragem. 

 
A exigência de velocidade mínima é essencialmente uma recomendação para 
monitoramento de produtos de corrosão – principalmente óxidos de ferro, mas 
podem haver outros (por exemplo cobre). Óxidos metálicos tendem a precipitar se o 
ambiente apresentar uma boa combinação de alta temperatura (vaporização 
localizada) e baixa velocidade (óxidos podem precipitar). Esta é a razão pela qual 
ambas – temperature e velocidade – são muito importantes. 
 
Se a temperatura e velocidade não se encontram nestes requisitos, os resultados de 
análises desta amostra não são confiáveis e decisão incorretas sobre o tratamento 
de água podem ocorrer. Deve-se evitar, a todo custo, situações ruins, como descrita 
na Figura 3. Este é um exemplo de como não se deve amostrar águas quentes em 
um sistema de geração de vapor. 
 
 



 
Figura 3 – Amostragem muito ruim de água quente. 

 
 
O amostrador de água deve ser construído como um pequeno trocador de calor tipo 
serpentina. Não poderá ser de qualquer outra configuração. A Figura 4 é outro 
exemplo ruim visto em indústrias onde o resfriador de amostra foi adaptado com um 
trocador de calor de placas comum de uso alimentício. Absolutamente não 
recomendado. 
 
 



 
Figura 4 – Amostrador incorreto (placas) para amostragem de água quente. 

 
A Figura 5 mostra um resfriador que estava operando em velocidade muito baixa 
(~0.2 m/s) e os resultados de laboratório não mostravam nenhuma presença de 
ferro. Durante a inspeção, a vazão foi inicialmente maximizada para remover 
depósitos internos de óxidos, que puderam ser observados. Em seguida, a 
velocidade foi ajustada para aproximadamente 1.8 m/s e os resultados de ferro 
foram considerados mais representativos. 
 



 
 

 
Figura 5 – Amostrador em vazão máxima para remoção de óxidos depósitos. 

 
 

A Figura 6 é outro exemplo de como não se deve amostrar água quente. Está 
localizado na linha de condensado de um processo industrial retornando ao sistema 
de geração de vapor. Não possui sequer um amostrador. O operador apenas abre 
uma válvula e deve lutar contra este condensado quente muito perigoso para 
conseguir algumas poucas gotas de água devido ao forte efeito flash. Os resultados 
de laboratório desta amostra são absolutamente desprezíveis. 
 
 
 
 



 
Figura 6 – Ausência de resfriador de amostra para linha de condensado. 

 
Atenção especial deve ser dedicada quando se amostra uma linha de vapor. Como 
o fluido está na fase gasosa, caso um simples tubo seja soldado na linha de vapor, 
não se consegue garantir a mesma velocidade em todo o tubo. Um bico isocinético 
garante que todas as fases do fluido amostrado acessando o tubo de amostragem 
com a mesma velocidade e direção como na velocidade da corrente de vapor. 
 
Amostragem isocinética é necessária pois a corrente amostrada é quase sempre um 
fluido de duas fases e a segunda fase tem uma composição química muito distinta 
do vapor ou da água. Adicionalmente, a segunda fase (gotas ou partículas) possui 
densidade e inércia que é diferente da primeira fase (gás ou líquido) e portanto, não 
seria representado proporcionalmente na amostra que não é coletada 
isocineticamente. ASTM D1066: Standard Practice for Sampling Steam fornece 
ótimos recursos para este tipo de aplicação. 
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