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        Bloqueio em drenos e respiros (“vents) de tubulações  de fluidos críticos 
                                                                       ou perigosos 
1 Assunto 
Resumo das conclusões sobre a utilização de bloqueio simples ou duplo em drenos e 
respiros (“vents”) de tubulações de fluidos perigosos. 
 
2 Definição 
Fluidos críticos ou perigosos são aqueles em que há risco potencial pronunciado de 
explosão ou autoignição, seguido de fogo e/ou toxidade ambiental, nos casos de 
vazamentos. 
Enquadram-se nessa definição, principalmente: GLP, Gás Natural, H2, Fluidos 
Categoria “M”. 
Para estes fluidos perigosos ou críticos é requerido o duplo bloqueio de drenos e 
respiros (“vents”), em certas situações. 
O gás combustível não se enquadra nessa definição, portanto, requer apenas bloqueio 
simples. 
 
3 Conclusões 
3.1 Situações de bloqueio duplo em drenos e respiro s (“vents”) 
3.1.1 A ser usado em linhas de GLP, Gás Natural, Hidrogênio e Fluido Tóxico ou 
Categoria “M”, da norma ASME B31.3,  em pontos de necessidade operacional, ou 
seja, manuseados pelo pessoal de Operação, nas áreas de armazenamento de gás, 
de processo e de “off site”. 
 
Nota: Por Fluido Tóxico ou Categoria “M” entendem-se os fluidos que podem causar 
sério perigo à vida quando inalados ou em contato. Normalmente são gases 
venenosos ou tóxicos que incluem o H2S, Amônia, CO e os aromáticos (benzeno, 
tolueno e xileno)  
 
3.1.1.1 Em linhas de GLP e Gás Natural o duplo bloqueio deve constar de duas 
válvulas de bloqueio distintas em série, de modos de falha diferentes, isto é, a primeira 
uma válvula esfera e a seguinte uma válvula gaveta. 
Isto é necessário para prevenir a possibilidade de congelamento de uma das válvulas 
durante a descompressão da linha. 
 
3.1.1.2 As alternativas de instalação deste bloqueio duplo são conforme as Figuras a 
seguir. 
Esses arranjos previnem que a vibração da tubulação cause a ruptura do dreno ou 
vent, por fadiga. 
 

a- Para linhas até DN 1 ½” 
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b- Para linhas ≥ DN 2” 

     

 
 
3.1.3 O bloqueio duplo em linhas de Hidrogênio e gases tóxicos pode ser por duas 
válvulas distintas, como no item 1.1.1, ou uma válvula compacta de único corpo com 
dois bloqueios tipo esfera interna, conforme o modelo VB04 da SWAGELOK (limite 
máximo de temperatura contínua 200ºC) 
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Esquema da válvula VB04. 

B  
 

3.2 Situações de bloqueio simples  
3.2.1 A serem usado em linhas de GLP, Gás Natural, Hidrogênio e gases tóxicos, das 

áreas de processo, de “off site”, tubovias e “pipe-racks”, em drenos e respiros de uso 
somente do pessoal de Manutenção, para liberação de equipamentos e sistemas.  

 
3.2.2 O detalhe de instalação deste bloqueio simples é conforme a Figura a seguir. 
O uso de flange cego na saída da válvula de dreno ou respiro (“vent”) visa prover a 

segurança de que o bloqueio não seja aberto inadvertidamente, por se tratar de 
fluido perigoso. 

 
a-  Para linhas até DN 1 ½” 

 
 
    b-   Para linhas ≥ DN 2” 
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3.3 Fixação de tampão de dreno e respiro (“vent”) 

      É necessária a fixação dos tampões dos drenos e suspiros, com corrente para 
evitar extravio 
      do tampão, conforme Figura a seguir. 

 
 


