
 

 

 

 

 

IMPORTÂNCIA DA INSPEÇÃO NR-13 

 

BITENCOURT, João Edson de Camargo  

Acadêmico em Engenharia Elétrica – Faculdade de ciências sociais e agrárias de Itapeva-SP 

 

SOARES, Larissa Ribas de Lima 

Professora na Faculdade de ciências sociais e agrárias de Itapeva-SP 

 

 

RESUMO 

A inspeção NR13 é uma forma de atuar perante a operação e preservação de caldeiras para que acidentes 

sejam evitados e processos não sejam interrompidos. O presente artigo relata a história da caldeira e 

algumas ocorrências que aconteceram com ela em operação, demonstrando os impactos negativos e as 

formas de prevenção, podendo assim orientar o leitor sobre os riscos e apresentar os métodos de trabalho 

para extinção das ocorrências. A leitura de artigos digitais, notícias e normas regulamentadoras foram o 

embasamento para realização deste trabalho e, contudo, o principal meio para concluir que é de extrema 

importância a aplicação na NR-13 nas manutenções e operações em caldeira. 

 

Palavras Chaves: Inspecionar. Norma regulamentadora. Industria. Preservação. 

 

ABSTRACT 
The NR13 visit is a way of acting in the face of an operation and preservation of boilers so that accidents 

are avoided and not interrupted. This article reports the history of the boiler and some occurrences that 

happened to it in operation, demonstrating the negative impacts and forms of prevention, thus being able 

to guide the reader about the risks and present the working methods for extinguishing the occurrences. 

The reading of digital articles, news and regulatory standards were the basis for this work and, however, 

the main means for which the application in NR-13 in boiler maintenance and operations is extremely 

importante. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Todos já foram apresentados a uma caldeira e vaso de pressão em 

funcionamento, isso mesmo, talvez não tenha trabalhado em um ambiente industrial 

onde é mais comum encontrar estes equipamentos em operação, porem quando criança 

já é possível observar uma panela de pressão cozinhando algo para o almoço ou jantar. 

A panela de pressão simula muito bem em tamanho reduzido como uma caldeira e vasos 

de pressão trabalham, tendo em seu interior algum líquido que quando aquecido gera 

vapor a uma alta temperatura e pressão. 

A primeira caldeira desenvolvida para geração de vapor foi em torno do século 

XVII, no ano de 1698 o inglês Thomas Savery apresentou um protótipo de 

bombeamento de água utilizando vapor como força motriz. O primeiro protótipo 

desenvolvido abriu portas para que novos avanços fossem realizados, seguido por 

Newcomen que em 1712 apresentou seu protótipo nomeado de Haycock e tendo sua 

primeira atualização em 1765 por James Watt, que trouxe a caldeira no formato vagão 

(XH MAR BETHLEHEM, 2020). 

O lado negativo de todas essas criações magníficas para a época foi que as 

engenhosidades não apresentavam segurança adequada para aqueles que manuseavam e 

estavam próximos aos equipamentos, pois nos anos de 1698 até 1769 onde ocorreu a 

evolução do modelo criado por Thomas Savery, aconteceram diversos acidentes, onde o 

contato direto com o fogo e armazenamento excessivo de vapor nos recipientes 

acarretaram no rompimento das carcaças, emitindo energia na forma de expansão do 

vapor continuo (XH MAR BETHLEHEM, 2020). 

Entre os séculos XVIII e XIX aconteceu o surgimento de caldeiras com tubos de 

água e John Stevens deslocou uma embarcação a vapor pelo rio Hudson, em 1856, 

Stephen Wilcox, desenvolveu o gerador de vapor que tem os tubos inclinados, sendo 

associado a George Babcock iniciaram a produção de um novo modelo de caldeira (XH 

MAR BETHLEHEM, 2020). 



 

 

 

Entre os anos de 1870 e 1910 nos Estados Unidos da América, foram registradas 

aproximadamente 10.000 mil explosões de caldeira, tendo este número elevado no ano 

de 1910, com uma média anual entra 1.300 e 1.400 explosões, bem superior à média de 

250 explosões dos anos anteriores. Percebendo os desastres ocasionado por uma parte 

da revolução industrial, em 1880 foi fundada a ASME (América Society of mechanical 

Engineers) que após 31 anos realizou a criação de um comitê de normas sobre caldeiras, 

tendo a sua primeira publicação entre os anos de 1914 e 1915 (ZONA DE RISCO, 

2006). 

No Brasil há a norma regulamentadora nº13 do ministério do trabalho, ou mais 

conhecida como NR-13, que foi originalmente editada pela portaria Mtb nº 3.214, de 8 

de junho de 1978, com o título de “Vasos sob pressão”, que visa regulamentar os artigos 

187 e 188 da CLT, cumprindo a redação apresentada pela Lei nº. 6.514, de 22 de 

dezembro de 1977. 

Para garantir que a implementação desta norma seja realmente cumprida, foi 

desenvolvido a Comissão Nacional Tripartite Temática da NR13 (CNTT- N13), 

sustentada pela portaria SIT nº. 234, de 09 de junho de 2011. 

Com o passar dos anos algumas revisões foram realizadas para adequar as 

primeiras diretrizes a realidade atual, sendo uma delas a alteração do nome para 

“Caldeiras, Vasos de Pressão, Tubulações e Tanques Metálicos de Armazenamento”, 

conferido pela portaria Mtb nº 1.082, de 18 de dezembro 2018. 

Seguindo as adequações foi realizado a aprovação durante a 95ª Reunião 

Ordinária CTPP, para inclusão dos tanques metálicos de armazenamento, além de 

prever a possibilidade de ampliação dos prazos de inspeção para caldeiras que 

disponham de barreira de proteção implementada por meio de Sistema Instrumentado de 

Segurança - SIS, definido por estudos de confiabilidade auditados por Organismo de 

Certificação de SPIE. 

Devido as mortes e desastres que aconteceram ao longo dos anos é de extrema 

importância que o conhecimento de todos sobre os riscos que a caldeira e os vasos de 



 

 

 

pressão oferecem as pessoas ao seu redor, não deixando os acreditar que as novas 

tecnologias de segurança são suficientes para a preservação, e que sempre seja exigido e 

executado as atividades regidas pela norma regulamentadora 13. 

O intuito deste trabalho é apresentar formas de preservação com embasamento 

na NR-13 para que pessoas leigas ao assunto possam entender a metodologia e 

importância da norma. 

O desenvolvimento do trabalho foi com pesquisas exploratórias e vivencia no 

ambiente industrial, podendo o leitor ter o entendimento imediato do assunto, 

compreendendo a história, aplicação, funcionamento e cuidados necessários que são 

impostos pela NR-13, que quando não cumpridos podem nos oferecer grandes impactos 

negativos. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

Desde os tempos antigos quando descoberto que o calor em contato com a água 

seria possível uma reação química que chamamos de ebulição, transformação que leva a 

água em estado líquido para o estado gasoso, podendo ainda ser super aquecido e ter 

uma pressão superior à da atmosfera, com isso nos tornamos dependentes deste 

processo para a criação do que hoje chamamos de caldeira (BAGGIO, 2018). 

A utilização do vapor como forma de energia foi fundamental para que ocorresse 

a diminuição das queimas de carvão fóssil, podendo assim reduzir a liberação de metano 

na atmosfera (MARIANO ALBERICH, 2013). 

Segundo Bazzo (1995) apud Mariano Alberich (2013, p. 18), “o surgimento das 

máquinas destinadas a gerar vapor no início do século XVIII, foi promovido pela 

necessidade de se encontrar alternativas na geração de calor, que substituíssem a queima 

direta de carvão fóssil.” 

 



 

 

 
 

2.1. Definição básica de caldeira 

 

Conforme já dito, uma similar apresentação de uma caldeira é ter uma carcaça 

de aço semifechada que dentro é composto por algum liquido, sendo a maioria das 

aplicações com água, e no seu exterior ter a presença de calor, onde acontece o processo 

químico que tornará a água, estado liquido, em estado gasoso, adquirindo o vapor 

(TORINO SOLUZIONI AMBIENTALI, 2018). 

 

 

 “Caldeiras a vapor são equipamentos destinados a produzir e acumular vapor 

sob pressão superior à atmosférica, utilizando qualquer fonte de energia, 

projetados conforme códigos pertinentes, excetuando-se refervedores e 

similares.” (NORMA REGULAMENTADORA NR-13, 2018, p.6). 

 

 

 O vapor tem sua característica peculiar, visto que seu estado é o gasoso com 

forma instável, podendo ter seu estado facilmente alterado entre o gasoso e liquido 

(CAIUSCA, 2018). 

A aplicação do exemplo acima com a realidade industrial é de caráter similar, 

pois de acordo com o histórico dos anos que se passaram, a engenharia e a cultura 

humana foram se modernizando, podendo assim desenvolver equipamentos que 

melhoram a eficiência e segurança dos processos operacionais de uma caldeira 

(TOGAWA, 2018). 

 

2.2. Classificação de caldeiras 

 



 

 

 

Toda engenharia desenvolvida após as suas primeiras divulgações sofre algumas 

alterações ou inovações para que as aplicações e rendimentos sejam viáveis para 

inúmeras fontes de trabalhos, com as caldeiras não foram diferentes, nos dias atuais 

podemos ter alguns modelos de caldeiras e classificações (SECAMAQ, 2018). 

Os modelos atuais que temos tem suas nomenclaturas de flamotubular, 

aquatubular, mista, horizontal e vertical, lancashire, cornuália, multitubular, locomotiva 

e escocesa, o intuito de funcionamento parte pela geração de vapor, tendo a sua 

diferenciação pela forma construtiva (TORINO SOLUZIONI AMBIENTALI, 2018). 

Exposto pela NR-13 (BRASIL, 2018), segue abaixo, no Quadro 1, a forma de 

classificação das caldeiras: 

Quadro 1 – Classificações das caldeiras por categoria. 

Nomenclatura da 
Categoria 

Pressão de operação Volume Outros 

Categoria A 
≥ 1.960 kPa (19,98 

kgf/cm²) 
>100 Litros N/A 

Categoria B 
> 60kPa (0,61 kgf/cm²) 

e < 1.960 kPa (19,98 
kgf/cm²) 

>100 Litros 
Pressão de operação 

(kPa) x Volume interno 
(m³) = >6 

Fonte: NR-13 (BRASIL, 2018). 

Cabe as empresas, industrias e investidores definir os objetivos conforme 

escolha da engenharia que será aplicada. 

 

2.3. Entendimento da periculosidade de caldeira. 

 

A operação das caldeiras exigi uma grande responsabilidade, pois sabemos que o 

principal risco quando em operação é a sua pressão de trabalho (MAGRINI, 1985). 

Seguindo o que dito por (ALTAFANI, 2002) “vai mais além, afirmando que o 

emprego de caldeiras implica na presença de riscos dos mais diversos: explosões, 

incêndios, choques elétricos, intoxicações, quedas, ferimentos diversos, etc.” (apud 

Mariano Alberich, 2013, p. 32). 



 

 

 

 Hoje temos as normas que controlam e apoiam as empresas e seus 

colaboradores para que os acidentes no ambiente de trabalho sejam zero, porém ainda 

não garantem de fato que este número tão importante possa ser alcançado, pois a 

conscientização e entendimento por parte do trabalhador quanto sua própria segurança 

também afetam o desempenho para o alcance do número zero acidentes (OLIVEIRA; 

OLIVEIRA; ALMEIDA, 2010). 

2.4. Segurança aos trabalhadores  

 

A utilização e conservação dos equipamentos de proteção individual é uma 

atitude realizada diretamente pelo trabalhador, onde a orientação para este uso é 

responsabilidade de todos os empregadores que participam do ambiente profissional. O 

equipamento de proteção é fundamental para a eliminação e/ou minimização dos danos 

causado por um acidente de trabalho (NORMA REGULAMENTADORA 6, 2001). 

Outro ponto muito importante que é fundamental para a operação, preservação e 

que evita acidentes catastróficos é o treinamento eficaz dos operadores, onde eles 

devem conhecer o funcionamento ideal do processo e quando apontado qualquer avaria 

possam intervir, informar e até mesmo retirar a caldeira de operação (NORMA 

REGULAMENTADORA 13, 2018). 

Seguindo a orientação da NR-13 (BRASIL, 2018), que diz sobre as condições 

sobre o treinamento de operação de caldeiras: 

A1.3 O Treinamento de Segurança na Operação de Caldeiras deve, 

obrigatoriamente: 

a) ser supervisionado tecnicamente por PH; 

b) ser ministrado por profissionais capacitados para esse fim; 

c) obedecer, no mínimo, ao currículo proposto no item A2 deste Anexo; 

d) ocorrer com o acompanhamento da prática profissional, conforme item A1.5; 



 

 

 

e) ser exclusivamente na modalidade presencial; 

f) ter carga horária mínima de 40 (quarenta) horas. 

Seguindo o conteúdo programático para ser operador de caldeira oferecido pela 

norma regulamentadora nº 13 nos concede maior confiabilidade para que processos 

possam seguir e a saúde dos envolvidos preservadas. 

 

2.5. Manutenções de prevenção 

 

Todo processo de produção, seja ele continuo ou gradativo é de conhecimento 

que o atrito dos fluidos, a pressão de trabalho, as diferenças de temperatura, erros 

humanos e exposição a condições climáticas são fatores cruciais para a degradação, 

sendo assim é de suma importância que inspeções, manutenções preventivas e corretivas 

sejam realizadas para conservação e funcionamento seguro dos equipamentos 

(KETLIN, 2020). 

 Com intuído de instruir, a norma NR-13 (BRASIL, 2018) nos cita a orientação 

sobre como proceder no gerenciamento de manutenção em caldeiras após anos de 

operação, segue: 

13.4.4.8 No máximo, ao completar 25 (vinte e cinco) anos de uso, na sua 

inspeção subsequente, as caldeiras devem ser submetidas a uma avaliação de 

integridade com maior abrangência para determinar a sua vida remanescente e novos 

prazos máximos para inspeção, caso ainda estejam em condições de uso.  

Com o intuito de garantir a preservação e ser possível atingir os 25 (vinte e 

cinco) anos de uso, a NR-13 (BRASIL, 2018) nos cita que são necessárias algumas 

inspeções extraordinárias, conforme abaixo: 

13.4.4.12 A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes 

oportunidades: 



 

 

 

a) sempre que a caldeira for danificada por acidente ou outra ocorrência capaz de 

comprometer sua segurança; 

b) quando a caldeira for submetida à alteração ou reparo importante capaz de 

alterar suas condições de segurança; 

c) antes de a caldeira ser recolocada em funcionamento, quando permanecer 

inativa por mais de 6 (seis) meses; 

d) quando houver mudança de local de instalação da caldeira.  

A execução das inspeções e manutenções devem ser realizadas por profissionais 

habilitados, que tenham conhecimento necessários para entendimento do problema, 

indicação da solução e acompanhamento das correções. 

Dito pela decisão normativa nº 29, de 27 de maio de 1988, segue: 

As atividades inerentes à Engenharia de Caldeiras, no que se refere à Inspeção e 

Manutenção de Caldeiras e Projeto de Casa de Caldeiras, competem: 

01 - Aos Engenheiros Mecânicos e aos Engenheiros Navais; 

02 - Aos Engenheiros Civis com atribuições do Art. 28 do Decreto Federal nº 

23.569/33, desde que tenham cursado as disciplinas "Termodinâmica e suas aplicações" 

e "Transferência de Calor" ou outras com denominações distintas, mas que sejam 

consideradas equivalentes por força de seu conteúdo programático; 

03 - As Câmaras Especializadas dos CREAs ou os Plenários farão a análise dos 

conteúdos programáticos das disciplinas, para efeito de equivalência, na aplicação da 

presente DECISÃO NORMATIVA, somente em casos específicos e de dúvidas. 

 

2.6. Acidentes que poderiam ter sido evitados 

 

Após a ocorrência de qualquer acidente tem a análise de culpa, podendo ser de 

maneira objetiva ou subjetiva, onde se diferem pela comprovação exata de culpa ou pela 



 

 

 

exposição de alguém como responsável mesmo sem a comprovação exata de sua 

atuação. A responsabilidade objetiva apoia o trabalhador e obriga o empregador a 

conceder um ambiente de trabalho com menos riscos (MARINHO, 2020). 

O acidente de trabalho se caracteriza quando executado atividades em prol da 

empresa e pertinente a isso ocorre a lesão corporal e/ou perturbação funcional, levando 

a morte, extinção ou diminuição da habilidade para o trabalho (PANTALEÃO, 2021). 

Segundo (G1 PB, 2015), segue relato de acidente que ocorreu em caldeira: 

 

 

“Uma falha na válvula de segurança pode ter provocado a explosão de uma 

caldeira em uma fábrica de alimentos na segunda-feira (6) na cidade de 

Sousa, no Sertão paraibano, de acordo o tenente do Corpo de Bombeiros 

Jenesson da Silva. A observação foi feita após o trabalho da perícia que 

ocorreu na terça-feira (7). O acidente deixou duas pessoas mortas e 13 

feridas.” (G1 PB, 2015, p.1). 

 

 

Após a ocorrência foram registrados em caráter fotográfico o impacto causado 

pela explosão devido falha em uma válvula de segurança, conforme mostra a Figura 01, 

abaixo: 

Figura 01 – Caldeira destruída após explosão.  

http://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2015/07/caldeira-explode-em-fabrica-e-deixa-mortos-e-feridos-no-sertao-da-paraiba.html


 

 

 

 

Fonte: G1 PB (2015).  

 

Acidente relatado acima é facilmente orientado pela NR-13 que quando seguido 

pode facilmente evitar este tipo de ocorrência. Mencionado pela NR-13 (BRASIL, 

2018), caldeiras devem ter: 

a) válvula de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou 

inferior a Pressão Máxima de Trabalho Admissível - PMTA, considerados os requisitos 

do código de projeto relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de calibração; 

b) instrumento que indique a pressão do vapor acumulado; 

c) injetor ou sistema de alimentação de água independente do principal que evite 

o superaquecimento por alimentação deficiente, acima das temperaturas de projeto, de 

caldeiras de combustível sólido não atomizado ou com queima em suspensão; 

d) sistema dedicado de drenagem rápida de água em caldeiras de recuperação de 

álcalis, com ações automáticas após acionamento pelo operador; 

e) sistema automático de controle do nível de água com intertravamento que 

evite o superaquecimento por alimentação deficiente. 

Entender e aplicar as recomendações da norma é fundamental para que acidentes 

sejam evitados. 



 

 

 

A caldeira da siderúrgica Fergus Sete, localizada em Sete Lagoas, teve um 

rompimento, fazendo vítimas, onde uma delas foi encaminhada para o hospital João 

XXIII, na cidade de Belo Horizonte. A vítima com maior gravidade teve seu corpo 70% 

queimado com queimaduras de 2º grau. Não foi apontado nenhuma explosão porem 

devido ao rompimento houve o vazamento de material com temperatura elevada e 

ocasionou as queimaduras (PORTAL O TEMPO, 2020). 

Ocorrência citada acima possivelmente é devido à ausência de inspeções nas 

chapas laterais e de construção, sendo item mensurado pela NR-13, onde cita as 

condições de inspeções conforme as classificações de caldeiras já mencionado 

anteriormente (NORMA REGULAMENTADORA 13, 2018).  

 

2.7. Fiscalização 

 

O gerenciamento do que é apresentado na norma NR-13 é de responsabilidade 

do empregador, fazer com que as diretrizes sejam cumpridas de maneira responsável, 

evitando multas e interdições. 

A certificação que cada empregador está com um programa de gerenciamento 

bem fixado e conseguindo cumprir as diretrizes é conforme dito pela NR-28 (BRASIL, 

2017), que diz: 

28.1.1 A fiscalização do cumprimento das disposições legais e/ou 

regulamentares sobre segurança e saúde do trabalhador será efetuada obedecendo ao 

disposto nos Decretos n.º 55.841, de 15/03/65, e n.º 97.995, de 26/07/89, no Título VII 

da CLT e no § 3º do art. 6º da Lei n.º 7.855, de 24/10/89 e nesta Norma 

Regulamentadora. 

 

2.8. Penalidades 

 

Toda ação imposta para correção de determinado processo, seja operacional ou 

de manutenção que oferece risco aos trabalhadores, deverá ser cumprida nos prazos 

determinados, garantindo a operação segura e sem riscos, podendo ser a correção com 

base nos preceitos aplicados pela NR-13. 



 

 

 

Para as penalidades de segurança no ambiente de trabalho temos o que diz a NR-

28 (BRASIL, 2017), segue: 

28.3.1 As infrações aos preceitos legais e/ou regulamentadores sobre segurança 

e saúde do trabalhador terão as penalidades aplicadas conforme o disposto no quadro de 

gradação de multas (Anexo I), obedecendo às infrações previstas no quadro de 

classificação das infrações (Anexo II) desta Norma. 

Para que se faça cumprir de maneira coerente e justa é aplicado as penalidades 

seguindo os valores já determinados, sendo as multas divididas entre a segurança do 

trabalho e medicina do trabalho. As multas aplicadas são classificadas em três siglas, 

sendo elas, UFIR (Unidade Fiscal de Referencia), BTN (Bônus do tesouro nacional) e 

R$ (Reais).  

 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Pode garantir que os objetivos imputados foram coerentes com as respostas 

obtidas no decorrer da consulta. 

Com o desenvolvimento deste trabalho podemos considerar que mesmo com o 

passar dos anos alguns assuntos ainda aparecem no ambiente industrial, como por 

exemplo as evidencias que temos sobre os acidentes em caldeiras. 

A junção de maquinas e pessoas se faz relação com o cuidado extremo que 

devemos tomar quanto a segurança, pois a operação e manutenção ainda são 

gerenciadas por seres humanos, que quando não treinados podem agir de maneira 

irresponsável. 

Ter pessoas devidamente preparadas para que ocorra a diminuição e extinção 

dos acidentes de trabalho envolvendo caldeiras, seja para as manutenções de prevenção 

e operação, cabe aos empregadores querer o cumprimento da norma regulamentadora 

NR-13. Evidencias relatadas foram facilmente justificadas pelo descumprimento de 

diretrizes abordadas na norma. 



 

 

 

Conclui-se que o descumprimento de diretrizes da NR-13 é sinônimo de que 

acidentes irão acontecer, colocando vida de pessoas em risco e patrimônios próximo a 

degradação. 
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