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RESUMO
Este documento descreve de forma resumida o conteúdo e destaca os mais importantes requisitos 
da norma brasileira NR-13 que tem foco na saúde e segurança ao longo da operação, manutenção, e 
inspeção de vasos de pressão, caldeiras, tubulações e tanques metálicos de armazenamento. Deve-se 
entender que a própria norma em si não é uma norma de projeto, nem de fabricação, nem tampouco de 
inspeção. Ela fará uso de normas relativas a esses tópicos, da experiência de profissionais e também 
definirá intervalos de tempo entre inspeções e outras regras  para atendimento pleno à norma.
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Para que possam ser construídos 
conceitos a respeito dessa norma é 
importante que se tenha entendimento a 
respeito das seguintes questões: 

Qual é o objetivo dessa norma?

Definir requisitos mínimos para gerir 
a integridade de equipamentos em 
operação com a finalidade de garantir 
a saúde e segurança dos trabalhadores.

Quais são os equipamentos que se 
enquadram dentro da norma?

Estão incluídos no escopo dessa norma, 
os vasos de pressão, caldeiras, 
tubulações, tanques metálicos de 
armazenamento, alguns tipos de 
tanques plásticos reforçados por fibra 
de vidro e alguns recipientes de 
transporte pressurizados.

Todos os vasos de pressão estão incluídos 
na obrigatoriedade da norma?

Estão incluídos os vasos que tenham 
volume e pressão cujo produto P.V seja 
superior a 8 (oito), onde P é 
a pressão máxima de operação em 
kPa e V o seu volume interno 
em m3 ou vasos que 
contenham fluído classe A, 
independente de seu produto P.V

Todos os tanques de fibra de vidro estão 
incluídos na obrigatoriedade da norma?

Estão incluídos os tanques que 
contenham fluídos classe A ou 
B, que possuam volume interno 
maior que 160L e que estejam 
sujeitos a uma das condições a 
seguir:

• Pressão Interna > 50 kPa

• Pressão Externa (vácuo) > 5 kPa

• P.V. > 8 kPa.m3

Todos os vasos móveis de pressão 
estão incluídos na obrigatoriedade da 
norma?

Estão incluídos os vasos móveis 
cujo produto P.V. seja superior a 8 (oito), 
onde P é a pressão máxima de operação 
em kPa e V o seu volume interno em m3, 
ou vasos móveis que contenham 
fluído classe A, independente de 
seu produto P.V.

O que é a certificação voluntária? 

É um processo de certificação 
de competências do profissional habilitado 
(PH) por um organismo de 
certificação de pessoas, acreditado 
pelo INMETRO e considera a formação 
em engenharia, cursos complementares e 
experiência.

O que são os Sistemas Instrumentados de 
Segurança (SIS)?

São elementos de instrumentação e 
automação utilizados para executar uma ou 
mais funções de segurança no 
equipamento.

O que é o Sistema de Gerenciamento da 
Combustão (SGC)?

É um sistema de automação dedicado a 
manter a operação segura da combustão, 
assim como auxiliar as operações de 
partida e parada de equipamentos.

Todas as caldeiras devem ser avaliadas e 
inspecionadas?

Exceto as caldeiras consideradas 
refervedores e similares. Também não 
estão incluídos os aquecedores de água.

Todas as tubulações de uma empresa devem 
ser incluídas na NR-13?

Somente as tubulações que sejam 
adjacentes aos vasos e caldeiras e que 
contenham fluidos classe A ou B.

Como se divide o texto da norma?

A norma possui 7 capítulos e dois anexos 
que tratam dos seguintes assuntos:

• Introdução

• Abrangência

• Considerações Gerais

• Caldeiras

• Vasos de pressão o Tubulações

• Glossário

• A.1 Capacitação de pessoal

• A.2 Certificação de SPIE

Qual é a edição vigente da norma?

Edição 2018. A redação da nova edição 
está em finalização e contém alterações 
consideráveis.

Quais empresas se enquadram como 
obrigadas a atender a norma?

Todas as empresas que possuírem dentro 
de suas instalações os equipamentos 
citados acima

O que são fluidos classe A e classe B?

São fluidos que necessitam ser tratados 
com extremo cuidado, devido aos riscos 
intrínsecos ao seu manuseio. A tabela 1 
exemplifica os tipos de fluidos classificados 
como classe A ou classe B.
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INTRODUÇÃO
O que são Caldeiras?

Caldeiras de vapor são equipamentos 
destinados a produzir e acumular vapor sob 
pressão superior à atmosférica, utilizando 
qualquer fonte energética, exceto os 
refervedores e equipamentos similares 
utilizados em unidade de processos 
industriais. As figuras 1 e 2 exemplificam 
caldeiras aquatubulares e fogotubulares.

O que são Vasos de pressão?

Vasos de pressão são todos os 
reservatórios, de qualquer tipo, dimensões 
ou finalidades, não sujeitos à chama, 
fundamentais nos processos industriais 
que contenham fluidos e sejam projetados 
para resistir com segurança a pressões 
internas diferentes da pressão atmosférica. 
O raciocínio também é valido para 
reservatórios que trabalham com vácuo 
total ou parcial. 

A abrangência da NR13 é definida através 
de escopos contidos no texto da norma nos 
capítulos referentes a cada equipamento. A 
norma classifica vasos em categorias 
dependendo da sua pressão, volume e 
classe de fluido e as caldeiras são 
classificadas conforme a sua pressão.

Incluem também dentro de seu escopo as 
tubulações que interligam vasos e caldeiras 
que conduzam fluidos considerados classe 
A ou classe B, que serão descritos a seguir. 

A norma lança destaque à integridade 
destes equipamentos e estabelece prazos 
rigorosos para que sejam executadas 
inspeções de forma a garantir que esses 
equipamentos permaneçam adequados 
durante a sua vida.

Além das inspeções, a NR13 define que 
tais equipamentos devam ser projetados 
corretamente e mantidas as 
documentações deste projeto de forma a 
permitir que sejam feitos estudos e 
avaliações baseadas nesses projetos no 
caso de eventual reparo ou alteração 
quando o equipamento estiver em uso.

 Além da documentação relativa ao projeto, 
a rastreabilidade das inspeções, calibrações 
de instrumentos e demais aspectos 
essenciais deve permanecer em ordem e 
devidamente atualizados.



CLASSES DO FLUIDO DOS VASOS

Classe A
Fluidos inflamáveis;  fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a 200ºC (duzentos graus Celsius);  fluidos 
tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a 20 (vinte) partes por milhão (ppm);  hidrogênio;  acetileno.

Classe B Fluidos combustíveis com temperatura inferior a 200 ºC (duzentos graus Celsius);  fluidos tóxicos com limite de 
tolerância superior a 20 (vinte) partes por milhão (ppm).



O terceiro capítulo trata todos 
os conceitos e requisitos que são 
comuns a todos os equipamentos, ou 
seja, define a função do profissional 
habilitado (PH), de risco grave e iminente 
(RGI), conceito de projeto de alteração 
e reparo (PAR), define as obrigações 
legais do usuário ou proprietário dos 
equipamentos, e demais informações 
que valham comumente para todos 
os equipamentos que integram a 
norma. 

A seguir, cada tipo de equipamento terá 
seus detalhes definidos em seus 
respectivos capítulos. 

Cap 4: Caldeiras

Cap 5: Vasos de Pressão

Cap 6: Tubulações

Cap 7: Tanques Metálicos de 
Armazenamento

O Cap8 apresenta glossário para bom 
entendimento dos termos utilizados. 

Além desses capítulos que tratam 
dos aspectos técnicos relacionados 
a NR13,ela também irá através de 
seus anexos definir quais são os 
requisitos que devem ser atendidos 
para que uma empresa possua o que 
se chama de SPIE, que significa 
Serviço Próprio de Inspeção de 
Equipamentos, e também definirá em 
outro anexo quais são os requisitos 
mínimos de uma estrutura de 
treinamento e avaliação para 
operadores de vasos de pressão e 
caldeiras. 

Como já citado, existe a necessidade de 
um código de fabricação dando suporte 
aos projetos de vasos e caldeiras que 
garante também que esses 
equipamentos tenham sido projetados e 
fabricados adequadamente. A partir de 
sua entrada em uso, vasos, caldeiras e 
suas tubulações devem passar a 
ser inspecionados para que se garanta 
que a qualidade desses equipamentos 
continua sendo mantida. 

Não serão definidos por essa norma 
quais são os ensaios e em quais locais 
os ensaios devem ser realizados. 
Essas determinações ficam a 
cargo do profissional habilitado. Este 
profissional que deve ter formação em 
engenharia mecânica ou naval, 
deve ter responsabilidade técnica 
sobre esses equipamentos e  o mesmo 
definirá quais são os passos a serem 
dados para a garantia do 
funcionamento destes tipos de 
equipamento, tais como quais 
inspeções e em quais regiões devem ser 
executadas.

Figura 1 – Vasos de pressão (torres)

CONCEITOS

A forma com a qual a norma é dividida, 
facilita a sua compreensão e consulta. 
Seu primeiro capitulo define a finalidade 
da norma. O segundo capitulo trata da 
abrangência e apresenta o primeiro 
conceito importante que deve ser 
entendido. 

Além da definição de exceções e de 
escopos que envolve vasos móveis, 
vasos fixos, etc, exite um conjunto 
especifico de equipamentos, que estão 
listados no sub-item 2.2 que não 
necessitam estar sob a gestão da NR-13 
uma vez que já são cobertos por outras 
normas específicas. Contudo, nota-se 
que o texto afirma que estão isentos do 
atendimento aos demais itens da NR-13, 
mas devem ser manutenidos e 
inspecionados de acordo com as normas 
relativas aos mesmos. Isso se traduz no 
seguinte: A empresa deve dar igual 
atenção a esses equipamentos e 
acessórios de forma a garantir a saúde e 
segurança do trabalhador, da mesma 
forma que o faz com os equipamentos 
totalmente integrantes da NR-13.  Há a 
possibilidade errônea de que estes 
equipamentos específicos do sub-item 
2.2 não requerem avaliações e 
inspeções! Há estudos que definem que 
o P.H. em futuro breve também deverá
se responsabilizar tecnicamente por
esses equipamentos.
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Ao longo de seus capítulos, a NR13 
define requisitos específicos de prazos e 
itens obrigatórios e documentação para 
vasos de pressão, caldeiras e suas 
tubulações de forma que serve 
como um guia para que os 
profissionais habilitados verifiquem a 
existência e a qualidade de 
projetos, prontuários, desenhos, 
registros de ensaios realizados e 
demais documentos que precisam 
compor a documentação obrigatória 
para que se possa ter tais 
equipamentos operando dentro da lei. 
Cabe lembrar também que além 
da documentação referente 
aos equipamentos, o usuário e o PH 
deverão estar também atentos à 
instalação (e correspondente 
documentação) dos equipamentos, 
suas rotas de fuga, iluminação, 
ventilação etc, conforme determinado 
pela norma nos capítulos de caldeiras 
e vasos. 

A responsabilidade e atenção devem ser 
igualmente dedicadas a todos os 
equipamentos, sejam eles caldeiras ou 
vasos ou tubulações. 

Notem que no que se refere a caldeiras, 
a sua categorização, conforme a norma, 
é feita somente através da sua pressão 
de trabalho, uma vez que o fluido 
sempre será água/vapor. 

Quando se trata de vasos, a categoria 
levará também em conta a classe do 
fluido associado ao equipamento, o que 
conduz ao conceito de inspeção baseada 
no risco inerente do fluido, além de 
conceitos de volume e 
pressão. Isso se reflete em menor 
prazo entre inspeções, para categorias 
potencialmente mais danosas.

Que ensaios devem ser executados ao 
longo da vida dos equipamentos 
(vasos, caldeiras) e tubulações?

A NR-13 não define tipos de ensaio 
nem os locais a serem inspecionados. 
Tais ações serão determinadas pelo PH, 
que deve a partir de sua 
experiência e conhecimento definir 
esses parâmetros. Assim sendo, a 
seleção adequada de um PH é 
fundamental para a segurança da planta 
e de seus equipamentos. 

Como proceder com relação ao 
conceito de teste hidrostático?

O teste hidrostático tem a função 
de validar a construção das 
partes pressurizadas dos vasos e 
caldeiras.  Entende-se como construção, 
as etapas de projeto e fabricação do 
equipamento. Será executado a uma 
pressão superior (depende da norma 
de construção) à pressão de projeto e 
considera uma série de aspectos que são 
válidos no momento da conclusão da 
fabricação e inspeção final do vaso. 

Logo não deve ser executado 
continuamente em equipamentos que 
estejam em uso, uma vez que 
ocorrências de corrosão, erosão, 
aquecimento inadequado e consequente 
fluência, e outros desgastes podem 
ter afetado o equipamento, colocando-o 
em patamar não adequado para 
teste hidrostático.  Esta é mais uma 
situação que requer a avaliação e 
posicionamento adequado dos PHs, 
para que sejam evitadas as 
possibilidades de se levar o 
equipamento ao stress devido a testes 
inadequados ou inoportunos. 

Que normas podem ser utilizadas para 
suporte aos PH quanto as inspeções e 
reparos/alterações?

Cada tipo de equipamento possui sua 
norma de construção e de inspeção. 
Cabe à comunidade de engenheiros 
se aprofundar em cada código e 
suas normas de referência.  Como 
exemplos de normas usuais pode-se 
citar o ASME VIII div1, ASME B31.3, 
ASME I, e também um ótima e 
sólida fonte de referencias é o 
National Board Inspection Code, 
parts 1,2 e 3, que tratam de 
equipamentos pressurizados em uso. 

A seguir apresenta-se os passos usuais 
que são executados nas ações 
associadas a cumprimento da NR-13.

AVALIAÇÃO DA 
PLANTA:
¡ Instalações 
¡ Estado geral dos 

equipamentos
¡ Completeza da 

documentação

LISTAGEM E 
CATEGORIZAÇÃO DOS 
EQUIPAMENTOS
¡ Conferência dos 

ativos existentes
¡ conferência dos 

tags e placas de 
identificação

AVALIAÇÃO 
DOCUMENTAL:
¡ Existencia e 

qualidade de 
certificados e 
relatorios

¡ Validação do 
projeto

INSPEÇÕES 
INTERNAS E 
EXTERNAS:
¡ Uso de END conv.
¡ Réplicas 

metalograficas
¡ Ensaios especiais

GESTÃO DOS 
ATIVOS:
¡ Cálculo de vida 

remanescente
¡ Programação de 

futuras inspeções

PASSOS NAS AÇÕES ASSOCIADAS A CUMPRIMENTO DA NR-13
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Além dos importantes aspectos técnicos 
que interagem com a norma, 
considerações devem ser feitas relativas 
ao gerenciamento desses equipamentos, 
pois não é raro o convívio com algumas 
centenas de vasos dentro de uma única 
planta.

Assim que se inicia a operação de uma 
planta, se inicia juntamente a gestão ou 
gerenciamento de seus equipamentos 
em seu dia-a-dia. O bom gerenciamento 
impacta diretamente na redução dos 
custos de operação e paralização. 

O agrupamento inteligente de avaliações 
e inspeções de equipamentos, o 
arquivamento através de bancos de 
dados robustos e que propiciem resgate 
de informações em tempo real e o 
domínio do assunto por parte da equipe 
que fará sua gestão é condição 
inegociável para que a qualidade seja 
mantida a custos sob controle. O 
gerenciamento da NR-13 deve também 
considerar as possíveis alterações que 
venham a ocorrer nas publicações 
subsequentes de atualização, posteriores 
a edição 2018.

GERENCIAMENTO DE 
VASOS E CALDEIRAS
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A SGS é a empresa líder mundial em 
inspeções, verificação, testes e 
certificação. Reconhecida como 
referência global de qualidade e 
integridade, empregamos mais de 
90.000 pessoas e operamos uma rede 
de mais de 2.000 escritórios e 
laboratórios em todo o mundo.

Olhamos além das expectativas de 
clientes e da sociedade, a fim de prestar 
serviços de liderança ao mercado, onde 
quer que sejam necessários.

Ser parceiro da SGS abre portas para a 
realização de processos ainda melhores, 
pessoas cada vez mais habilidosas e 
talentosas, cadeias de fornecimento 
consistentes e conformes e relações 
mais sustentáveis com clientes, o que 
proporciona vantagens competitivas 
rentáveis. 

Trabalhe com o líder mundial e adicione 
valor a sua marca. Nós temos uma 
história de realização e execução bem 
sucedida de projetos internacionais 
complexos de larga escala.

Com presença em todas as regiões 
ao redor do planeta, nosso pessoal 
fala o idioma e entende a cultura do 
mercado local, além de operar 
globalmente de forma consistente, 
confiável e eficaz.

Somos o líder mundial em certificações 
de ISO 14001 e mudança climática e o 
organismo de certificação com o maior 
número de acreditações. 

CONCLUSÕES 
E RECOMENDAÇÕES
A publicação e adoção de uma norma brasileira de vasos, caldeiras 
e tubulações veio ao encontro da expectativa da sociedade para se abordar 
a questão de avaliação e inspeção frequente desses equipamentos e gestão 
de sua documentação. Seu correto uso eleva a segurança e previne 
ocorrências de acidentes e paradas inesperadas. Recomenda-se 
fortemente a escolha criteriosa dos profissionais que possuam 
conhecimentos e experiência tanto em inspeções como na engenharia 
de tais equipamentos, assim como empresa que tenha domínio desse 
escopo. A SGS possui tais profissionais, experientes e capacitados para 
desempenhar todas as atividades relacionadas ao atendimento pleno a NR-13.

SOBRE A SGS
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