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“VÁLVULA DE INTERDIÇÃO DE SOBRE-ENCHIMENTO E ANTI-

FUGA” 

CAMPO DA INVENÇÃO  

A presente invenção reside genericamente no campo de 

válvulas para tanques de combustível e, particularmente, trata de uma válvula 5 

de boia dupla para aplicação em tanques de combustível de veículos, dotadas 

de múltiplas funções. 

FUNDAMENTOS DA INVENÇÃO  

Uma grande variedade de válvulas para uso com tanques de 

combustível em veículos é conhecida, entre as quais são de maior relevância 10 

com respeito à presente invenção aquelas equipadas com dois ou mais 

conjuntos de válvula. 

Por exemplo, a patente US no 6 675 779 apresenta um aparelho 

de exaustão de tanque ou uma válvula anti-extravasamento e exaustão de 

tanque é exposta para uso com um tanque de combustível. A válvula tem um 15 

alojamento que contém um primeiro conjunto de válvula, segundo conjunto 

de válvula, terceiro conjunto de válvula e quarto conjunto de válvula. O 

primeiro conjunto de válvula comunica-se primariamente com o tanque de 

combustível. O quarto conjunto de válvula comunica-se com um recipiente de 

recuperação de vapor e um gargalo de enchimento para o tanque. O primeiro 20 

conjunto de válvula também se comunica com o terceiro conjunto de válvula 

e o segundo conjunto de válvula. O segundo conjunto de válvula 

genericamente se comunica com o primeiro conjunto de válvula, segundo 

conjunto de válvula e quarto conjunto de válvula. O terceiro conjunto de 

válvula previne a passagem de combustível líquido do tanque para o 25 

recipiente. O quarto conjunto de válvula administra o fluxo proveniente da 

válvula. 

A patente US 6 240 950 é dirigida para uma válvula de 

controle de vapor que inclui primeira, segunda e terceira válvulas e um 
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alojamento formado para incluir primeira, segunda, e terceira câmaras e 

primeira, segunda e terceira aberturas. A primeira válvula é formada para 

incluir um suspiro e é móvel em relação à primeira abertura para parcialmente 

fechar a primeira abertura para limitar o fluxo proveniente da primeira câmara 

para a segunda câmara através da primeira abertura A segunda válvula é 5 

móvel em relação à primeira válvula para abrir e fechar o suspiro e cooperar 

com a primeira válvula para fechar a primeira abertura para proibir fluxo da 

primeira câmara para a segunda câmara através da primeira abertura em 

resposta à ascensão do combustível líquido. A terceira válvula é orientada 

para normalmente fechar a terceira abertura e configurada para abrir a terceira 10 

abertura em resposta ao vapor de combustível pressurizado para permitir 

fluxo da segunda câmara para a terceira câmara através da terceira abertura. A 

válvula de controle de vapor inclui um bloqueador acoplado com a segunda 

válvula e configurado para se estender através da primeira abertura para o 

interior da terceira câmara para contatar a terceira câmara para manter o 15 

fechamento da terceira abertura pela terceira válvula quando a primeira 

abertura é fechada pela primeira e segunda válvulas. 

A patente US 5 797 434 trata de um sistema de recuperação de 

vapor a bordo para um sistema de combustível veicular tendo um tanque de 

combustível, um gargalo de enchimento dinamicamente selado pelo fluxo de 20 

combustível de alta pressão proveniente de uma tubeira de enchimento, e 

aparelho de recuperação de vapor tal como um recipiente de vapor. O sistema 

de preferência usa uma válvula inventiva de controle operada por nível de 

líquido que fecha o reabastecimento (de combustível) com uma operação de 

fechamento em dois estágios proporcionando um fechamento suave inicial e 25 

um fechamento final. O sistema também de preferência inclui uma válvula no 

tanque de combustível para manter uma carga de pressão predeterminada 

suficiente para manter o sistema fechado contra reabastecimento (de 

combustível) adicional pelo menos temporariamente, e uma válvula de 
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retenção unidirecional de ação positiva na extremidade inferior do tubo de 

enchimento para prevenir respingos de combustível do tanque pressurizado 

uma vez que o reabastecimento tenha cessado. 

Outro esquema dirigido a uma válvula preventiva de 

extravasamento é exposto no pedido de patente US 2003/189110 dirigido a 5 

uma válvula de combustível que inclui uma câmara superior comunicante 

com uma passagem de exaustão de um recipiente; uma câmara inferior a ser 

disposta no interior de um tanque de combustível, um orifício comunicante a 

câmara superior e a câmara inferior; e um membro de boia disposto na câmara 

inferior para bloquear o orifício de combinação quando combustível flui para 10 

o interior da câmara inferior. A câmara inferior inclui uma válvula 

unidirecional formada em um fundo da mesma para permitir que o 

combustível se escoe somente através da válvula unidirecional e uma entrada 

de combustível formada em uma parede lateral da câmara inferior. Quando 

um nível de combustível no interior do tanque de combustível atinge a entrada 15 

de combustível principal, o combustível flui para o interior da câmara inferior 

para elevar o membro de boia. Como resultado, uma pressão interna do 

tanque de combustível aumenta, de modo que um sensor em um lado de 

tubeira abastecedora de combustível pode detectar que o tanque de 

combustível está cheio. 20 

O pedido de patente US 2002/0144730 apresenta um aparelho 

de exaustão adaptado para uso com um tanque de combustível para controlar 

a exaustão de vapor combustível do tanque de combustível. O aparelho de 

exaustão compreende uma saída de vapor combustível para descarregar vapor 

combustível do tanque de combustível. O aparelho de exaustão compreende 25 

um primeiro módulo de válvula normalmente aberto para servir como uma 

válvula limitadora de enchimento de combustível e fechar quando o nível de 

combustível no tanque atinge um limite de enchimento predeterminado e um 

segundo modulo de válvula normalmente aberto para servir como uma 
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válvula limitadora de enchimento de combustível e se fechar quando o nível 

de líquido no tanque atinge o limite de enchimento predeterminado. O 

primeiro módulo de válvula e o segundo módulo de válvula cooperam para 

bloquear a comunicação entre o tanque de combustível e saída de suspiro de 

vapor combustível quando o aparelho de exaustão é posicionado em uma 5 

orientação não-inclinada em relação a uma horizontal e o nível de 

combustível líquido no tanque de combustível atinge o limite de enchimento 

predeterminado para fechar ambos os módulos de válvula. 

O pedido de patente US 2004/0003843 é dirigido a uma 

válvula onde uma primeira sede de vedação é disposta em uma primeira 10 

passagem de uma caixa. O primeiro corpo de válvula de boia é disposto na 

caixa e fecha a primeira sede de vedação em resposta ao nível de líquido do 

combustível. A segunda sede de vedação é disposta verticalmente acima da 

primeira sede de vedação, em uma segunda passagem da caixa. O segundo 

corpo de válvula é disposto num lado da segunda sede de vedação 15 

comunicante com o exterior da segunda passagem, com sendo resilientemente 

compelido para cima a partir de baixo. A segunda boia é disposta na caixa e 

regula uma posição extrema superior do segundo corpo de válvula para abrir a 

segunda sede de válvula em resposta ao deslocamento do nível líquido de 

combustível pelo menos até o nível de líquido se mais alto que o nível de 20 

liquido ao qual o primeiro corpo de válvula de boia fecha a primeira sede de 

vedação. 

A US 5 738 132 apresenta uma válvula de exaustão anti-fuga 

(ROV) compreendendo um alojamento formado com uma entrada e uma 

saída, a saída, a saída compreendendo uma abertura em forma de venda, e um 25 

membro de boia localizado dentro do alojamento axialmente deslocável entre 

a entrada e a dita saída. Uma tira de membro de fecho flexível alongada é 

ancorada por uma extremidade da mesma adjacente à dita saída e uma mola 

compele o membro de boia na direção da dita saída. O mecanismo é de tal 
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natureza que a força de solicitação da mola juntamente com as forças de 

flutuação atuando sobre o membro de boia tendem a pressionar a tira de 

membrana a entrar em engate de vedação com a abertura de saída e forças de 

gravidade atuando sobre o membro de boia tendem a deslocar o membro de 

boia a se afastar da saída de modo a, progressivamente, destacar a tira da 5 

relação de engate de vedação com a saída. 

Todavia, o deslocamento do membro de boia para a posição de 

vedação ocorre rapidamente no qual a abertura de saída é espontaneamente 

selada quando a tira de membrana de fechamento repousa contra uma sede de 

válvula da dita saída. Além disso, o desengate da tira de membrana de 10 

fechamento da sede de válvula poderia ser algo retardado, particularmente sob 

alta pressão. Ainda mais, esta válvula não é própria para descarga de vapor 

combustível sob altas taxas de vazão. 

Constitui um objetivo da presente invenção proporcionar uma 

válvula multifuncional com duas boias, para uso em tanques de combustível 15 

de veículos, cuja válvula simultaneamente serve como uma válvula de 

interdição de enchimento demasiado (OFI), uma válvula de recuperação de 

vapor, uma válvula inversora (ROV), uma exaustão de exaustão de limite de 

enchimento (FLVV), uma válvula de recuperação de vapor de 

reabastecimento de combustível a bordo (ORV) e como uma válvula de 20 

respiração. 

Um objetivo adicional da presente invenção é apresentar uma 

válvula de construção aperfeiçoada na qual o deslocamento para sua posição 

de vedação não gera ondas de choque de pressão dentro do tanque de 

combustível por um lado, e, por outro lado proporciona a abertura da válvula, 25 

mesmo sob pressão essencialmente alta. 

SUMÁRIO DA INVENÇÃO 

De acordo com a presente invenção é apresentada uma válvula 

para uso, particularmente, com tanques de combustível de veículos, a válvula 
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compreendendo: 

um alojamento definindo um espaço confinado formado com 

uma ou mais entradas de entrada para o dito espaço confinado, uma câmara de 

saída de fluido na extremidade superior do alojamento e estando em 

comunicação de fluxo com um duto de saída, um primeiro orifício de saída se 5 

estendendo entre o espaço confinado e a câmara de saída de fluido, e um 

segundo orifício de saída se estendendo entre o espaço confinado e a câmara 

de saída de fluido; 

um conjunto de válvula localizado no interior do espaço 

confinado e compreendendo um membro de boia de primeiro estágio 10 

associado com o primeiro orifício de saída, e um membro de boia de segundo 

estágio associado com o segundo orifício de saída; 

os membros de boia sendo deslocáveis no interior do espaço 

confinado em torno de eixos geométricos paralelos, entre uma posição aberta 

e uma posição fechada do respectivo primeiro e segundo orifício de saída, em 15 

que o membro de boia de primeiro estágio pelo menos parcialmente se 

sobrepõe ao membro de boia de segundo estágio. 

A câmara de saída de fluido da válvula é tipicamente 

conectada por condutos apropriados com um dispositivo de recuperação de 

vapor, e.g. um recipiente, etc. 20 

De acordo com uma modificação da presente invenção, é 

apresentado um conjunto supressor de reabastecimento de combustível se 

estendendo em uma trajeto de fluxo de exaustão de fluido entre o primeiro e o 

segundo orifício de saída e a câmara de saída de fluido, o conjunto 

compreendendo um diafragma tendo uma face superior do mesmo (designada 25 

com pressão P2) em comunicação de fluxo com um gargalo de enchimento do 

tanque de combustível, e uma face inferior do mesmo exposta à pressão no 

interior da válvula (designada com pressão P1), com uma abertura de 

drenagem se estendendo entre as faces do dito diafragma. O trajeto de fluxo 

Petição 870180004918, de 19/01/2018, pág. 18/40



 7 

de exaustão de fluido sendo normalmente fechado pelo diafragma, sendo 

compelido para a dita posição por uma mola de solicitação. 

O esquema é de tal natureza que enquanto o gargalo de 

enchimento é fechado (pelo tampo de combustível), o diafragma está sob um 

equilíbrio de pressão (P2 = P1), isto é, a pressão sobre ambas as suas faces é 5 

substancialmente igual. Todavia, mediante a abertura do tampo de 

alimentação de combustível, a pressão na face superior se iguala com a 

pressão circundante (P2=0). Devido à pressão de vapor no interior do tanque e 

mediante o reabastecimento de combustível, a pressão na face inferior do 

diafragma é mais alta (P1>0), resultando no deslocamento do diafragma para o 10 

interior da abertura do trajeto de fluxo de exaustão de fluido. 

A fim de determinar o acúmulo de pressão no tanque de 

combustível durante o abastecimento, para causar a elevação de combustível 

no gargalo de enchimento do tanque, e descontinuar a alimentação de 

combustível por uma tubeira de combustível automática, conforme em si 15 

conhecido, é tipicamente fornecido um membro de retenção de pressão na 

forma de uma massa selando o segundo orifício de saída. O dito membro de 

retenção se desloca para uma posição aberta somente mediante o acúmulo de 

pressão acima de um valor predeterminado ou mediante a aceleração do 

veículo. 20 

Por uma construção específica o membro de boia de segundo 

estágio tem uma seção transversal ocupando por uma parte inferior do mesmo 

substancialmente a inteira seção transversal do corpo de válvula, resultando 

em forças de flutuação aumentadas atuando sobre o membro de boia de 

segundo estágio, imprimindo uma força de fechamento aperfeiçoada e 25 

rastreando o nível de líquido no interior do tanque de combustível (isto é, o 

deslocamento axial no interior do alojamento correspondendo com variações 

de nível de líquido e ondas). 

Um membro de solicitação é tipicamente montado no interior 
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do espaço confinado atuando em direção de modo a deslocar o membro de 

segundo estágio, e conseqüentemente o membro de primeiro estágio, para 

suas respectivas posições fechadas. Isto é importante para posições de 

inversão, de modo a fechar o primeiro e o segundo orifício de saída. 

O esquema de acordo com a presente invenção é de tal 5 

natureza que em uma posição vertical da válvula, forças de flutuação atuando 

sobre o membro de segundo estágio, juntamente com o membro de 

solicitação, tendem a deslocar o membro de segundo estágio e o membro de 

primeiro estágio para sua respectiva posição fechada onde a válvula é 

hermeticamente fechada, enquanto forças de gravidade atuando sobre o 10 

membro de segundo estágio tendem a deslocar o mesmo para sua posição 

aberta, incorrendo em deslocamento retardado do membro de terceiro estágio 

para sua posição aberta. Em uma posição diretamente para baixo ou em sua 

posição substancialmente inclinada da mesma, e.g. mediante a inversão do 

veículo, o membro de primeiro estágio e o membro de segundo estágio são 15 

instantaneamente deslocados para suas respectivas posições fechadas de modo 

a selar a válvula, sob a influência da mola de solicitação. 

Opcionalmente, o membro de boia de primeiro estágio é 

ancorado ao membro de boia de segundo estágio, no qual o deslocamento do 

membro de segundo estágio para sua posição aberta incorre no deslocamento 20 

do membro de primeiro estágio para sua posição aberta, A ancoragem sendo 

facilitada, por um ou mais membros de ancoragem flexíveis ou rígidos se 

estendendo entre os membros de boia. 

A disposição é de tal natureza que o comprimento de um ou 

mais membros de ancoragem se estendendo entre os membros de primeiro e 25 

segundo estágio, assegura que quando o membro de segundo estágio está em 

repouso adjacente a uma extremidade inferior do alojamento de válvula, o 

membro de primeiro estágio está na sua posição aberta. 

De acordo com uma modalidade específica, o membro de 
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ancoragem que se estende entre os membros de boia de dois estágios é 

constituído de uma ou mais partes de perna se estendendo de um do membro 

de primeiro estágio e do membro de segundo estágio e sendo deslizantemente 

engatado com o outro do dito membro de primeiro estágio e do membro de 

segundo estágio. Alternativamente, o membro de ancoragem é constituído por 5 

um ou mais cordonéis flexíveis se estendendo entre os membros de primeiro e 

de segundo estágio. 

Alguns dos aspectos característicos opcionais da válvula de 

acordo com a presente invenção são, por exemplo, qualquer um ou mais dos 

seguintes: 10 

• o nível de fechamento do segundo orifício de saída é mais 

baixo que o nível de fechamento do primeiro orifício de saída; 

• uma entrada extrema superior de uma ou mais entradas de 

fluido no alojamento, determina o máximo nível de combustível dentro do 

tanque, isto é, quando o líquido no tanque atinge este nível assim, a válvula se 15 

fecha resultando na interrupção do enchimento de combustível. 

• de maneira a aperfeiçoar a selagem da válvula na posição 

fechada, um membro de vedação resiliente é fornecido quer em uma quer em 

ambas da primeira e segunda sede de válvula e o respectivo membro de 

primeiro e de segundo estágio; 20 

• o membro de primeiro estágio e o membro de segundo 

estágio são rotativamente retidos dentro do alojamento; 

• uma saia anti-salpicos pode ser montada para prevenir 

salpicos de combustível durante o deslocamento do veículo; 

• o primeiro orifício de saída tem uma área de seção 25 

substancialmente maior que aquela do segundo orifício de saída. 

Por uma aplicação específica da invenção, o membro de 

segundo estágio é uma boia equipada com uma tira de membrana de 

fechamento flexível ancorada por uma extremidade da mesma a uma parede 
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superior do dito membro de boia, a membrana de fechamento confrontando a 

abertura de saída do segundo orifício de saída, o membro de boia de segundo 

estágio sendo deslocável entre uma primeira posição na qual a membrana de 

fechamento se engata de forma de vedação com a abertura de entrada, e uma 

segunda posição na qual é progressivamente desengatada da mesma. 5 

Opcionalmente, o segundo orifício de saída é formado em um 

lado inferior do mesmo com uma abertura em forma de fenda 

substancialmente alongada. 

Para aperfeiçoar o deslocamento da válvula para a sua posição 

aberta, também sob pressões essencialmente elevadas residentes no interior do 10 

tanque de combustível, a abertura de saída do segundo orifício de saída é 

inclinada com respeito a um eixo geométrico longitudinal do alojamento. De 

maneira correspondente, uma superfície superior do membro de segundo 

estágio portadora da membrana de fechamento é substancialmente igualmente 

inclinada com respeito ao dito eixo geométrico longitudinal, com isto a 15 

membrana de fechamento, quando em engate de vedação com a dita abertura 

de saída, é pressionada ao longo de sua extensão contra a abertura de saída 

pela superfície inclinada do membro de segundo estágio. 

DESCRIÇÃO SUCINTA DOS DESENHOS 

Parra melhor compreensão da invenção e mostrar como pode 20 

ser posta em prática, algumas modalidades de realização passam a ser 

descritas a seguir, meramente a título de exemplos não limitativos, com 

referência aos desenhos apensos, de acordo com os quais: 

A fig. 1 é uma vista superior em perspectiva de uma válvula de 

acordo com uma primeira modalidade da presente invenção; 25 

A fig. 2 é uma vista seccional longitudinal através da válvula 

na fig. 1, com a válvula na posição plenamente aberta, na qual o membro de 

boia de primeiro estágio e o membro de boia do segundo estágio ocupam suas 

respectivas posições abertas. 
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A fig. 3 é uma vista longitudinal secionada através da válvula 

na fig. 1, com a válvula na sua posição plenamente fechada/selada, em que o 

membro de boia de primeiro estágio e o membro de boia de segundo estágio 

ocupa sua respectiva posição fechada. 

A fig. 4 é uma vista seccional longitudinal através da válvula 5 

na fig. 1, a válvula na sua posição parcialmente aberta, na qual o membro de 

boia de primeiro estágio está na sua posição fechada enquanto o membro de 

boia de segundo estágio está na sua posição aberta; 

A fig. 5A é uma vista seccional ao longo da linha II-II na fig. 2; 

A fig. 5B é uma vista seccional ao longo da linha II-II na fig. 10 

2, de acordo com uma modalidade diferente; 

A fig. 6 é uma seção longitudinal através de uma válvula de 

acordo com a primeira modalidade, na sua posição plenamente aberta, 

ilustrando várias modificações para a mesma; 

A fig. 7A é uma representação esquemática do sistema de 15 

combustível de um veículo, equipado com uma válvula de acordo com outra 

modalidade da presente invenção; 

A fig. 7B é uma vista superior em perspectiva da válvula 

esquematicamente representada na fig. 5A; 

A fig. 8 é uma vista seccional longitudinal através da válvula 20 

na fig. 7B, a válvula em sua posição plenamente fechada/selada, onde o 

membro de boia de primeiro estágio e o membro de boia de segundo estágio 

ocupa sua respectiva posição fechada; 

A fig. 9 é uma vista seccional longitudinal através da válvula 

na fig. 7B, na qual o membro de boia de segundo estágio é equipado com uma 25 

membrana descascável, a válvula ilustrada em um primeiro estágio de 

abertura, gradualmente deslocável para sua posição aberta; 

A fig. 10 é uma vista seccional longitudinal através da válvula 

na fig. 7B, a válvula na sua posição parcialmente aberta, na qual o membro de 
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boia de primeiro estágio está na sua posição fechada enquanto o membro de 

boia de segundo estágio está na sua posição aberta; 

A fig. 11 é uma vista seccional longitudinal através da válvula 

na fig. 7B, com a válvula na sua posição plenamente aberta, na qual o 

membro de boia de primeiro estágio e o membro de boia de segundo estágio 5 

estão na sua respectiva posição aberta; e adicionalmente com um conjunto de 

supressão de reabastecimento de combustível em uma posição aberta; 

A fig. 12 é uma seção longitudinal da válvula em uma posição 

como na fig. 10, ao longo de um plano girado em 90°; e 

A fig. 13 é uma vista em planta tomada ao longo da linha X-X 10 

na figura 8. 

DESCRIÇÃO DETALHADA DE UMA MODALIDADE PREFERENCIAL 

Atenção é inicialmente dirigida às figs. 1 e 2 para 

compreensão da construção de uma válvula de acordo com uma primeira 

modalidade da presente invenção, genericamente designada 10. A válvula 15 

compreende uma parte de corpo cilíndrica 12 formada com um flange 14 em 

sua parte superior para afixação, por soldagem térmica ou outros meios como 

conhecidos da técnica, a uma parte de parede superior 17 de um tanque de 

combustível (não mostrado) onde uma maior parte do corpo 12 se estende 

para o interior do tanque de combustível. Conforme será exposto doravante 20 

em relação com a modalidade da fig. 6, é ilustrada uma válvula formada com 

um esquema diferente para afixação ao tanque de combustível. 

Como pode ainda ser visto nas figs. 2 a 4, o corpo 12 define 

um espaço confinado 20 uma entrada de fluido inferior 2, várias entradas de 

fluido 24 em uma parede inferior 26 do corpo e em uma extremidade superior 25 

do espaço confinado, um orifício de entrada superior 28. 

A válvula 10 é formada em uma parte superior da mesma com 

uma câmara de saída de fluido 30 estando em comunicação de fluxo com um 

duto de saída 42 da válvula, onde a câmara de saída de fluido 30 é 
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selavelmente separada do espaço confinado 20 por uma parede divisória 34 

formada com um primeiro orifício de saída 38, delimitado por uma primeira 

sede de válvula 40, e um segundo orifício de saída, que no presente exemplo é 

configurado como uma abertura de entrada fendida alongada 42 delimitada 

por uma segunda sede de válvula 44 tendo uma superfície inferior inclinada. 5 

Axialmente deslocável no interior do espaço confinado 20 é 

fornecido um conjunto de válvula genericamente designado 48 e 

compreendendo um membro de boia de primeiro estágio 50 associado com o 

primeiro orifício de saída 38, e um membro de boia de segundo estágio 52 

associado com o segundo orifício de saída 42. 10 

O membro de boia de primeiro estágio 50 tem em uma sua 

extremidade superior uma projeção coniforme 54 receptível no interior da 

primeira sede de válvula 40 para correto posicionamento no seu interior, com 

um membro de vedação resiliente 56 montado sobre a mesma, adaptado para 

engate de vedação com a sede de válvula 40 da parede divisória 34 (posição 15 

vista nas figs. 3 e 4).  

O membro de boia de segundo estágio 52 é um membro de 

boia de parede dupla definindo um receptáculo de mola anular 58, suportando 

uma mola helicoidal 60 se apoiando por uma extremidade inferior contra a 

parede de fundo 26 do alojamento e pela sua extremidade superior contra um 20 

rebordo do membro de boia de segundo estágio 52. 

O membro de boia de segundo estágio 52 tem uma parede 

superior de coberta dupla, uma coberta inferior 70 se estendendo pelo menos 

parcialmente abaixo e dimensionada para suportar o membro de boia de 

primeiro estágio 50 quando em sua posição aberta como na fig. 2, e uma 25 

coberta superior 76 formada com uma superfície de suporte inclinada que é 

inclinada substancialmente por igual como a superfície inferior da segunda 

sede de válvula 44 do orifício de saída 42. Uma tira de membrana de 

fechamento flexível 80 é ancorada, em uma sua primeira extremidade, por um 
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cravo 82, a finalidade do qual se evidenciará mais adiante. 

De acordo com uma aplicação desejada da presente invenção é 

que o membro de boia de primeiro estágio 50 é articulado com o membro de 

boia de segundo estágio 52 por um mecanismo de ancoragem/retrátil para 

assegurar que o membro de boia de primeiro estágio 50 se desengate da sede 5 

de válvula 40 do primeiro orifício de saída 38. Um mecanismo de retração 

deste tipo é, por exemplo, um cordonel flexível 87 (fig. 3) se estendendo entre 

o membro de boia de primeiro estágio 50 e o membro de boia de segundo 

estágio e tendo um comprimento ligeiramente menor que a distância entre os 

membros de boia quando o membro de boia de primeiro estágio 50 está em 10 

uma posição fechada e o membro de boia de segundo estágio 52 está na 

posição aberta. Um sistema diferente é exposto com referência à modalidade 

ilustrada nas figs. 8 a 11. 

Como pode ainda ser visto na fig. 5A, o membro de boia de 

primeiro estágio 50 e o membro de boia de segundo estágio 52 são ambos 15 

rotativamente contidos entre si e com respeito ao alojamento 12, de modo a 

assegurar o correto posicionamento da superfície de coberta superior 

inclinada 76 e a segunda sede de válvula 44 do orifício de saída 42, e prevenir 

o deslocamento do membro plano de primeiro estágio 52 com respeito ao 

primeiro orifício de saída 38 da sede de válvula 40. A dita restrição é obtida 20 

por nervuras longitudinais 89 se estendendo ao longo das paredes internas do 

alojamento 12 deslizantemente recebidas no interior de correspondentes 

ranhuras 92 formadas em paredes laterais do membro de boia de primeiro 

estágio e de segundo estágio, respectivamente. De acordo com a construção 

específica ilustrada na fig. 5A, o membro de boia de segundo estágio 5 25 

abarca, pelo menos parcialmente, o membro de boia de primeiro estágio 50. 

A modificação ilustrada na fig. 5B o alojamento é equipado 

com uma saia anti-salpicos circundante 93 (visto também na modalidade da 

fig. 6), na qual o alojamento 12’ é equipado com um par de trilhos 93 se 
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estendendo axialmente e o membro de boia de primeiro estágio 50’ é formado 

por sua vez com um par de correspondentes seguidores 95 para engate 

deslizante com os ditos trilhos 93, o membro de boia de segundo estágio 50’ é 

ainda equipado com um ar de saliências laterais 97 deslizantemente recebidas 

em correspondentes ranhuras 99 formadas no membro de boia de segundo 5 

estágio 52’ adicionalmente, o alojamento 12’ é formado com duas saliências 

internas radiais 101 deslizantemente recebidas no interior de correspondentes 

ranhuras longitudinais 103 formadas no membro de boia de segundo estágio 

52’. Este sistema assegura que os membros de boia de primeiro e segundo 

estágio sejam deslocáveis somente axialmente. 10 

Atenção é adicionalmente dirigida às figs. 2 a 4 para entender 

como a válvula funciona sob diferentes condições. 

A fig. 2 ilustra uma posição da válvula onde o nível de 

combustível 79 no interior do tanque de combustível não atinge a extremidade 

inferior do conjunto de válvula 48, a saber, a extremidade inferior do membro 15 

de boia de segundo estágio 52, e a válvula é assim considerada estar na 

posição completamente aberta na qual o membro de primeiro estágio 50 e o 

membro de segundo estágio 52 estão na sua posição para baixo, isto é, 

desengatada do primeiro orifício de saída 40 e segundo orifício de saída 42, 

respectivamente (designada de “posição aberta’”.). Na ausência de forças 20 

flutuantes e sob a influência da gravidade, a mola helicoidal 60 é deprimida. 

Nesta posição, o vapor de combustível é livre para fluir através das aberturas 

de admissão de fluido 22, 24 e 28 através do espaço confinado 20 e para o 

exterior através do primeiro e segundo orifícios de saída 38 e342, e a seguir 

através da câmara de saída de fluido 30 para o duto de saída 32, que é 25 

tipicamente conectado através de condutos apropriados com um dispositivo 

de recuperação de tratamento de vapor, tipicamente um recipiente (não 

mostrado). 

É observado que as aberturas de entrada de fluido 22, e 28 e 
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pelo menos o primeiro orifício de saída 38 são de seção transversal 

significativamente grande de modo a permitir a evacuação de vapor 

combustível também a altas taxas de vazão. Esta é uma característica 

importante que desempenha um papel durante o enchimento de combustível. 

Com referência adicional à fig. 3, quando o nível de 5 

combustível 90 aumenta no interior do tanque de combustível, o combustível 

ingressa no espaço confinado 20 da válvula através das aberturas de admissão 

de fluido 22, 24 e 28 nas quais a força de solicitação elástica aplicada pela 

mola 60, juntamente com as forças de flutuação atuantes sobre o membro de 

boia de segundo estágio 52 tendem a erguer o conjunto de válvula 48 10 

conseqüentemente quando o nível de combustível se eleva no interior do 

tanque. Quando o membro de boia de segundo estágio inicia sua ascensão, 

incorre também em deslocamento do membro de boia de primeiro estágio 50 

até o nível de combustível no interior do espaço confinado 20 elevar-se a um 

estágio no qual tanto o membro de boia de primeiro estágio 50 como o 15 

membro plano de segundo estágio 52 são compelidos a ocuparem uma 

posição extrema superior e se engatarem hermeticamente com os orifícios de 

saída de válvula 38 e 42, respectivamente. 

Na posição fechada (fig. 3), a tira de membrana de fechamento 

80 do membro de boia de primeiro estágio 50 se engata hermeticamente com 20 

a segunda sede de válvula 44 do orifício de saída 42 e o membro de vedação 

resiliente 52 do membro de boia de primeiro estágio 50 se engata 

hermeticamente com a primeira sede de válvula 40 do primeiro orifício de 

saída 38. Nesta posição a válvula está na denominada posição fechada, 

proibindo o egresso de líquido ou vapor através de orifícios de saída no 25 

sentido da câmara de saída 30. 

Tipicamente o membro de boia de segundo estágio 52 é o 

primeiro a se engatar em uma posição de vedação e somente logo após o 

membro de boia de primeiro estágio 50 se engatar em sua posição selada 
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devido às forças de flutuação sobre ele atuantes. Este esquema reduz a 

geração de uma onda de choque que de outro modo ocorreria mediante brusco 

fechamento. 

Com a alimentação de combustível, e a válvula se engatar em 

sua posição selada da fig. 3, o acúmulo de pressão no interior do tanque de 5 

combustível resultando no nível de combustível se elevar no interior de um 

gargalo de enchimento do tanque de combustível (não mostrado) incorrendo 

no desligamento do conjunto de enchimento como um resultado de contato da 

tubeira de enchimento (não mostrado) com o combustível no interior do 

gargalo de enchimento. 10 

Reportando-se a seguir à fig. 4 dos desenhos, é ilustrada uma 

posição intermediaria na qual o nível de líquido 93 no interior do espaço 

confinado 20 baixa ligeiramente, permitindo o deslocamento do membro de 

boia de segundo estágio 52 para baixo para sua posição aberta, que devido à 

ausência de forças de flutuação dirigidas para cima e superando o efeito de 15 

solicitação dirigido para cima da mola de compressão helicoidal 60, e 

resultando em correspondente deslocamento do membro de boia de primeiro 

estágio 50 para sua posição aberta, devido ao cordonel de retração 87. 

Eventualmente, o membro de boia de primeiro estágio 48 continua a se 

deslocar para sua posição inicial como na fig. 2 aonde vem a assentar-se sobre 20 

a coberta inferior 70 do membro de boia de segundo estágio 52. 

Reportando-se a seguir à modalidade da fig. 6, é ilustrada uma 

válvula de acordo com uma modificação da primeira modalidade e 

genericamente designada 100 compreendendo duas diferenças principais, isto 

é, o corpo cilíndrico 12’ é equipado com uma saia cilíndrica circundante 102 25 

formada com uma pluralidade de aberturas 104 para permitir fácil vazão de 

fluido através das mesmas para o interior do espaço confinado de válvula 20’, 

A saia anti-salpicos pode ser prevista como um componente integral do 

alojamento ou pode ser afixada ao mesmo, e.g. por elementos de encaixe 
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instantâneo 106 da saia 102’ e correspondentes elementos de encaixe 108 do 

alojamento 12’. 

Outrossim, a válvula 100 é preparada para instalação no 

interior do tanque, sem qualquer parte da mesma sobressair por intermédio de 

um elemento de encaixe instantâneo 110 engatável com um membro de 5 

retenção 112 integralmente formado o soldado em uma superfície inferior 114 

de uma parede de tanque superior 116, uma parte da qual é ilustrada na fig. 6. 

Este tipo de conexão assegura mínima permeação de vapor de combustível 

conforme requerido sob várias normas. 

Atenção adicional é a seguir feitas às figs.7 a 13, dirigidas a 10 

uma segunda modalidade de uma válvula de acordo com a presente invenção 

genericamente designada 130. A válvula é do tipo compreendendo um duto de 

saída 136 conectado com um dispositivo de tratamento de vapor combustível, 

e.g., um recipiente 138 através de condutos apropriados 140, e adicionalmente 

compreendendo um orifício de exaustão 146 estando em comunicação com 15 

um gargalo de enchimento 148 do tanque de combustível 150 através de dutos 

apropriados 154. 

Para maior conveniência, elementos na válvula que são similares 

aos elementos expostos em relação à modalidade prévia das figs. 1 a 5 são 

designados com os mesmos numerais de referência incrementados em 200. 20 

A válvula 130, similar à modalidade prévia, compreende um 

corpo cilíndrico212 equipado com um membro de boia de primeiro estágio 

250 e de um membro de boia de segundo estágio 252 substancialmente da 

mesma estrutura conforme definida em relação com a primeira modalidade. 

Uma saia anti-salpicos 302 é articulada com o corpo 212 da mesma maneira 25 

como exposta em relação com a fig. 6. A válvula 130 é do tipo fornecido para 

montagem externa como ilustrado na fig. 7a e ser soldada por soldagem 

térmica em 136 na superfície de parede superior 138 do tanque de 

combustível 150 (fig. 7a). 
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Uma parte superior da válvula de combustível 130 

compreende uma câmara de combustível 230 estando em comunicação de 

fluxo com o primeiro orifício de saída 238 e o segundo orifício de saída 242 

todavia através de um conjunto de interrupção de reabastecimento de 

combustível genericamente designado 150 na forma de um diafragma 152 5 

portador de um membro de disco rígido 154, o dito diafragma deslocável 

entre uma posição fechada como na fig. 8 na qual é hermeticamente 

deprimida sobre um trajeto de fluxo de exaustão de fluido 156, e uma posição 

aberta, como na fig. 9 na qual o trajeto de fluxo de exaustão 156 é aberto para 

facilitar o fluxo de combustível dos primeiro e segundo orifícios de saída no 10 

sentido da câmara de saída 230 através de um trajeto definido em 160 (ver 

também as figuras 12 e 13). 

Uma face superior do diafragma 154 é exposta à pressão P2 e 

uma face inferior do diafragma é exposta à pressão P1 residente no interior da 

boia com uma abertura de purgação 164 se estendendo entre elas. O 15 

diafragma 152 é normalmente compelida para sua posição fechada (selada) 

como na fig. 8 por intermédio de uma mola helicoidal 166 se apoiando por 

uma extremidade contra a placa rígida 154 e por uma extremidade oposta 

contra uma sede de mola 168 de uma parede superior do alojamento. 

O conjunto de válvula 248 compreendendo o membro de boia 20 

de primeiro estágio e segundo estágio 250 e 252 atua de uma maneira similar 

conforme exposto em relação com a primeira modalidade. Por conseguinte, 

quando o veículo gira em torno de seu eixo longitudinal, ou no caso de 

marcha íngreme (quer ascendente quer descendente) ou lateralmente 

inclinada, o membro de boia de segundo estágio 252 se desloca para sua 25 

posição de vedação, incorrendo em correspondente deslocamento do membro 

de primeiro estágio 250 para sua posição de vedação (posição da fig. 8). Isto 

também ocorrerá mediante excessivo abastecimento de combustível 

(enchimento demasiado). Todavia, quando o nível de combustível no interior 
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do tanque baixa, o membro de boia de segundo estágio 252 principia a baixar 

no qual a tira de membro de fechamento 280 se destaca progressivamente da 

segunda sede de válvula 244. A abertura da segunda saída 242 ocorre mesmo 

se o tanque está sob pressão essencialmente alta devido ao progressivo 

destacamento da tira de membro de fechamento flexível 280 da abertura em 5 

forma de fenda alongada da saída 242. 

Uma vez que o membro de boia de segundo estágio 252 inicie 

seu curso descendente, e após a tira de membrana 280 se desengatar da sede 

244 do segundo orifício de saída 242 a pressão P1 no interior do tanque de 

combustível e conseqüentemente no interior da válvula 130 cai enquanto o 10 

membro de boia de primeiro estágio 250 se desloca para baixo (figura 11) por 

intermédio da saliência 170 que sobressai de uma parede lateral do membro 

de segundo estágio 252 se estender para o interior de uma reentrância 172 

formada no membro de boia de primeiro estágio 250. 

Alternativamente, podem ser fornecidos membros de perna de 15 

ancoragem se estendendo do membro de boia de segundo estágio 252 e 

recebidos deslizantemente no interior de reentrâncias apropriadas formadas no 

membro de boia de primeiro estágio 250, a disposição sendo de tal natureza 

que o deslocamento para baixo do membro de boia de segundo estágio 252 

incorre deslocamento para baixo algo retardado do membro de boia de 20 

primeiro estágio, embora o dito deslocamento seja assegurado e previna que o 

membro de boia de primeiro estágio 250 mantenha sua posição selada, para 

facilitar o fluxo de fluido através do primeiro orifício de saída 238, também 

sob taxas de vazão significativas. 

Como já mencionado precedentemente, os membros de boia de 25 

primeiro e segundo estágio são deslizantemente articulados entre si embora 

deslocamento axial recíproco entre eles seja possível, todavia até uma 

extensão limitada, a extensão limitada sendo definida pelo comprimento dos 

membros de ancoragem que podem ser na forma de saliências de perna, 
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cordonel flexível, etc. 

A válvula exposta precedentemente se fecha de maneira 

instantânea e automática no caso de inversão quando o conjunto de válvula, 

isto é, o membro de boia de primeiro estágio 50; 250 e o membro de boia de 

segundo estágio 52; 252 se deslocam e entram em engate de vedação com os 5 

respectivos orifícios de saída 38; 238 e 42; 242, respectivamente, devido às 

forças de gravidade quando o veículo está em posição invertida. 

Como mencionado precedentemente em conjunção com a 

segunda modalidade, é proporcionado um conjunto de interrupção de 

reabastecimento genericamente designado 150 e a disposição é de tal natureza 10 

que enquanto o gargalo de enchimento 148 é selado por um bujão de 

combustível 149 (figura 7a) o diafragma está sob um equilíbrio de pressão (P2 

= P1), isto é, a pressão de uma ou de ambas as faces do mesmo) 

essencialmente igual devido à abertura de purgação 164. Nesta posição o 

trajeto de fluxo de exaustão 156 está na sua posição normalmente fechada 15 

(figs. 9 e 10) devido ao efeito de solicitação da mola helicoidal 166. Todavia, 

com a abertura do bujão de abastecimento de combustível 149, a pressão na 

face superior do diafragma 152 se iguala com a pressão circundante (P2=0) 

enquanto a pressão de vapor normalmente residente no interior do tanque, e 

ainda mediante reabastecimento, cause a pressão na face inferior do diafragma a 20 

aumentar (P1 > 0) resultando no deslocamento do diafragma 152 e abertura do 

trajeto de fluxo de exaustão 156, como nas posições das figs. 9 e 11. 

Outrossim, de maneira a determinar o acúmulo de pressão no 

tanque de combustível durante o reabastecimento de combustível, para causar 

a ascensão do combustível no gargalo de enchimento 148 (ver a figura 7a) e 25 

descontinuar o abastecimento de combustível por uma tubeira de combustível 

automática (não mostrada), é tipicamente fornecido um membro de retenção 

de pressão na forma de uma massa 184 (e.g. um disco metálico) que 

normalmente assenta-se selavelmente sobre uma saída 182 do orifício de 
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saída 242. O sistema é de tal natureza que o membro retentor de pressão 182 

se desloca para uma posição aberta somente mediante acúmulo de pressão 

acima de um valor predeterminado (no caso de uma massa 182) ou mediante 

aceleração do veículo (e.g. no caso de uma abertura em forma de cone 

invertido com um membro retentor de pressão na forma de uma guia (não 5 

mostrada). 

Embora várias modalidades de uma válvula de acordo com a 

presente invenção tenham sido ilustradas e descritas no relatório descritivo, 

será entendido por aqueles versados na técnica, não são desse modo propostas 

para limitar a exposição da invenção, porém, mais exatamente propostas para 10 

abranger todas as modificações e disposições que se enquadrem dentro do 

âmbito e espírito da presente invenção, mutatis mutandi. 
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REIVINDICAÇÕES 

1. Válvula de interdição de sobre-enchimento e anti-fuga (10, 

100, 130) que compreende um alojamento (12, 12', 212) definindo um espaço 

confinado (20, 20') formado com uma ou mais entradas de fluido (22, 28) para 

o espaço confinado (20, 20'), uma câmara de saída de fluido (30) em uma 5 

extremidade superior do alojamento (12, 12', 212) e estando em comunicação 

de fluxo com um duto de saída (32, 136), o alojamento (12, 12', 212) sendo 

formado com um primeiro orifício de saída (38, 238) se estendendo entre o 

espaço confinado (20, 20') e a câmara de saída de fluido (30), e um segundo 

orifício de saída (42, 242) se estendendo entre o espaço confinado (20, 20') e 10 

a câmara de saída de fluido (30); um conjunto de válvula (48, 248) localizado 

no interior do espaço confinado (20, 20') e compreendendo um membro de 

boia de primeiro estágio (50, 50’, 250) associado com o primeiro orifício de 

saída (38, 238), e um membro de boia de segundo estágio (52, 52’, 252) 

associado com o segundo orifício de saída (42, 242), os membros de boia (50, 15 

50', 250, 52, 52', 252) sendo deslocáveis dentro do espaço confinado (20, 20') 

em torno de eixos geométricos paralelos, entre uma posição aberta e uma 

posição fechada, em que o membro de boia de primeiro estágio (50, 50’, 250) 

pelo menos parcialmente se sobrepõe ao membro de boia de segundo estágio 

(52, 52’, 252), caraterizado pelo fato de que o primeiro orifício de saída (38, 20 

238) tem uma área de seção maior que aquela do segundo orifício de saída 

(42, 242), e o membro de boia de segundo estágio (52, 52’, 252) é o primeiro 

a se engatar em uma posição de vedação com o segundo orifício de saída (42, 

242) e somente logo após o membro de boia de primeiro estágio (50, 50’, 

250) se engatar em sua posição de vedação com o primeiro orifício de saída 25 

(38, 238) devido às forças de flutuação sobre ele atuantes. 

2. Válvula (10, 100, 130) de acordo com a reivindicação 1, 

caracterizada pelo fato de que o primeiro orifício de saída (38, 238) é 

delimitado por uma primeira sede de válvula (40) e o segundo orifício de 

Petição 870180004918, de 19/01/2018, pág. 35/40



 2 

saída (42, 242) é delimitado por uma segunda sede de válvula (44, 244). 

3. Válvula (10, 100, 130) de acordo com a reivindicação 1, 

caracterizada pelo fato de que o segundo orifício de saída (42, 242) tem, em 

uma face inferior do mesmo, uma abertura em forma de fenda 

substancialmente alongada, e onde o membro de boia de segundo estágio (52, 5 

52’, 252) é equipado com uma tira de membrana de fechamento flexível (80, 

280) ancorada por sua primeira extremidade em uma parede superior do 

membro de boia de segundo estágio (52, 52’, 252), a membrana de 

fechamento (80, 280) confrontando a abertura de saída, em que o membro de 

boia de segundo estágio (52, 52’, 252) é deslocável entre uma primeira 10 

posição em que a membrana de fechamento (80, 280) se engata 

hermeticamente com a abertura de saída, e uma segunda posição na qual 

progressivamente se desengata da mesma. 

4. Válvula (10, 100, 130) de acordo com a reivindicação 1, 

caracterizada pelo fato de que o membro de boia de primeiro estágio (50, 50’, 15 

250) é axialmente articulado com o membro de boia de segundo estágio (52, 

52’, 252) por pelo menos um membro de ancoragem (87) se estendendo entre 

eles, em que o deslocamento do membro de boia de segundo estágio (52, 52’, 

252) para sua posição aberta incorre no deslocamento do membro de boia de 

primeiro estágio (50, 50’, 250) para a sua posição aberta. 20 

5. Válvula (10, 100, 130) de acordo com a reivindicação 1, 

caracterizada pelo fato de que um membro de solicitação (60) fica localizado 

no interior do espaço confinado (20, 20') para compelir o membro de boia de 

segundo estágio (52, 52’, 252) para sua posição fechada. 

6. Válvula (10, 100, 130) de acordo com a reivindicação 1, 25 

caracterizada pelo fato de que o alojamento (12, 12', 212) é formado com uma 

parte flangeada (110) para afixação a um tanque de combustível (17, 116) de 

um veículo. 

7. Válvula (10, 100, 130) de acordo com a reivindicação 1, 
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caracterizada pelo fato de que uma abertura extrema superior (28) de uma ou 

mais entradas de fluido determina o máximo nível de combustível no interior 

do tanque (17, 116). 

8. Válvula (10, 100, 130) de acordo com a reivindicação 1, 

caracterizada pelo fato de que o primeiro orifício de saída (38, 238) tem uma 5 

seção transversal circular, e o membro de boia de primeiro estágio (50, 50’, 

250) é equipado em uma parte superior do mesmo de uma projeção tubular 

(54) hermeticamente receptível no interior da saída de fluido circular (38, 

238). 

9. Válvula (10, 100, 130) de acordo com a reivindicação 8, 10 

caracterizada pelo fato de que a projeção tubular (54) do membro de boia de 

primeiro estágio (50, 50’, 250) se afila para cima. 

10. Válvula (10, 100, 130) de acordo com a reivindicação 1, 

caracterizada pelo fato de que um membro de vedação resiliente (56) é 

fornecido sobre quer uma ou ambas as aberturas de saída (38, 238, 42, 242) e 15 

membros de boia de primeiro e segundo estágio (50, 50’, 250, 52, 52’, 252), 

com isso o engate de vedação ocorre quando os membros de boia (50, 50’, 

250, 52, 52’, 252) são plenamente deslocados para sua respectiva posição 

fechada. 

11. Válvula (10, 100, 130) de acordo com a reivindicação 4, 20 

caracterizada pelo fato de que o comprimento do pelo menos um membro de 

ancoragem (87) assegura que quando o membro de boia de segundo estágio 

(52, 52’, 252) está na sua posição aberta, o membro de boia de primeiro 

estágio (50, 50’, 250) está na sua posição aberta. 

12. Válvula (10, 100, 130) de acordo com a reivindicação 4, 25 

caracterizada pelo fato de que o membro de ancoragem (87) é uma ou mais 

partes de perna se estendendo a partir de um dentre o membro de boia de 

primeiro estágio (50, 50’, 250) e o membro de boia de segundo estágio (52, 

52’, 252) e formada com uma parte em gancho, a parte de perna sendo 
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deslizantemente engatada com o outro do membro de boia de primeiro estágio 

(50, 50’, 250) e do membro de boia de segundo estágio (52, 52’, 252). 

13. Válvula (10, 100, 130) de acordo com a reivindicação 4, 

caracterizada pelo fato de que o membro de ancoragem (87) é constituído por 

um cordonel flexível. 5 

14. Válvula (10, 100, 130) de acordo com a reivindicação 1, 

caracterizada pelo fato de que a abertura de saída da segunda saída (42, 242) é 

inclinada com respeito a um eixo geométrico longitudinal do alojamento (12, 

12', 212). 

15. Válvula (10, 100, 130) de acordo com a reivindicação 14, 10 

caracterizada pelo fato de que uma superfície superior (76) do membro de 

boia de segundo estágio (52, 52’, 252) portadora de uma membrana de 

fechamento (80, 280) é igualmente inclinada com respeito ao eixo geométrico 

longitudinal, com isto a membrana de fechamento (80, 280), quando em 

relação de engate de vedação com a abertura de saída (42, 242), é pressionada 15 

ao longo de sua extensão contra a abertura de saída (42, 242) pela superfície 

inclinada (76) do membro de boia de segundo estágio (52, 52’, 252). 

16. Válvula (10, 100, 130) de acordo com a reivindicação 1, 

caracterizada pelo fato de que o membro de boia de primeiro estágio (50, 50’, 

250) e o membro de boia de segundo estágio (52, 52’, 252) são rotativamente 20 

restritos entre si. 

17. Válvula (10, 100, 130) de acordo com a reivindicação 1, 

caracterizada pelo fato de que o membro de boia de primeiro estágio (50, 50’, 

250) e o membro de boia de segundo estágio (52, 52’, 252) são rotativamente 

restritos com relação ao alojamento (12, 12', 212). 25 

18. Válvula (10, 100, 130) de acordo com a reivindicação 1, 

caracterizada pelo fato de que compreende ainda um conjunto de interrupção 

de reabastecimento de combustível (150) se estendendo em uma trajeto de 

exaustão de fluido (156) entre o primeiro e segundo orifício de saída (238, 
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242) e a câmara de saída de fluido (30), o conjunto (150) compreendendo um 

diafragma (152) tendo uma face superior do mesmo em comunicação de fluxo 

com um gargalo de enchimento (148) do tanque de combustível, e uma sua 

face inferior exposta à pressão no interior da válvula (130) com um orifício de 

purga (164) se estendendo entre as faces do diafragma (152), o trajeto de 5 

exaustão de fluido (156) sendo normalmente fechado pelo diafragma (152) e 

sendo compelido para dita posição por uma mola de solicitação (168). 

19. Válvula (10, 100, 130) de acordo com a reivindicação 1, 

caracterizada pelo fato de que compreende ainda um membro de retenção 

(184) de pressão se estendendo entre o segundo orifício de saída (242) e a 10 

câmara de saída de modo a determinar acúmulo de pressão no tanque de 

combustível durante o abastecimento de combustível para causar a ascensão 

de combustível em um gargalo de enchimento (148) do tanque, e para 

descontinuar o fornecimento de combustível por uma tubeira de combustível 

automática. 15 

20. Válvula (10, 100, 130) de acordo com a reivindicação 19, 

caracterizada pelo fato de que o membro de retenção de pressão (184) tem a 

forma de uma massa selando o segundo orifício de saída (242). 

21. Válvula (10, 100, 130) de acordo com a reivindicação 19, 

caracterizada pelo fato de que o membro de retenção de pressão (184) tem a 20 

forma de uma massa esférica selando o segundo orifício de saída (242) que 

tem a forma de um cone invertido. 
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