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O INMETRO através de suas portarias e seus anexos [Portarias 248/2014 (regulamento técnico da qualidade) e 255/2014 (requisitos 
de avaliação da conformidade)] definiu que todos aqueles que comercializam vasos de pressão e caldeiras seriadas no Brasil devem 
exercer suas atividades comerciais referentes a esses equipamentos após certificação feita por organismo certificador acreditado 
pelo INMETRO. Essas portarias já foram oficialmente publicadas e, portanto estão em vigência. Foram definidas datas mandatórias 
para cada ação conforme descrito no corpo desse documento de forma que todo vaso seriado ou caldeira seriada deve seguir essa 
certificação. Os prazos estão contidos no corpo dessas portarias e ainda no portaria 253/2016. 

A SGS é uma organização acreditada pelo INMETRO neste escopo, tendo assim, plenas condições de certificar tais empresas e seus 
produtos para a comercialização. 



INTRODUÇÃO
Vasos de pressão e caldeiras são 
equipamentos que possuem risco 
inerente ao fato de conterem fluidos 
pressurizados. Podem assim, entrar em 
colapso por pressão excessiva ou por 
resistência reduzida de sua estrutura. 
Essas ocorrências, além dos danos 
materiais, podem afetar a saúde e a 
segurança de seus usuários. 

A sociedade brasileira, por intermédio 
das suas partes interessadas elaborou 
uma estrutura de garantia da qualidade 
baseada na certificação compulsória 
dos fabricantes e importadores de forma 
a assegurar que tais equipamentos 
sejam construídos adequadamente. 

Esse sistema de avaliação determina que 
sejam avaliados os seguintes aspectos: 
¡ Sistema de gestão da qualidade da 

empresa fabricante e importadora 
(quando aplicável) 

¡ b) Materiais utilizados, Projeto, 
fabricação, e inspeção do 
equipamento

Observação: 
De acordo com a documentação 
publicada pelo INMETRO, os produtos 
certificados são agrupados em famílias 

que contenham similaridades suficientes 
para que a avaliação de um modelo 
permita a extensão da certificação para 
outros modelos da mesma família. 

Existem diversos códigos de construção 
internacionais referentes a esses 
equipamentos; o INMETRO definiu 
através de portarias publicadas 
recentemente que estes equipamentos 
sejam construídos conforme tais códigos 
internacionais. A portaria 255 e seu 
anexo referencia a norma ISO 16528 que 
determina quais são os códigos de 
construção aceitáveis para a certificação. 

Esses códigos estão referenciados nas 
normas ABNT NBR 16035 nas suas 
partes de 1 a 5. De acordo com esta 
norma, os seguintes códigos de 
construção são aceitáveis para a 
certificação de vasos e caldeiras no 
Brasil: 
ASME I – Caldeiras 
ASME VIII div 1 Vasos 
ASME VIII div 2 Vasos 
Padrão Europeu Vasos 

É notado no Brasil que o código ASME 
VIII div 1 possui a preferência dos 
fabricantes e usuários por maior 

familiaridade e tradição em construção. 
Este código é constituído de vários 
requisitos que cobrirão aspectos 
associados a: 
¡ Projeto 
¡ Materiais 
¡ Fabricação 
¡ Exames e ensaios 

Dentro deste código estão contemplados 
requisitos para que possam ser avaliados 
todos os modos de falha previsto na ISO 
16528 que dá suporte para as portarias 
do INMETRO referentes ao assunto já 
citadas anteriormente. 

Assim sendo, o fabricante deverá se 
preparar para atender os requisitos que 
estão definidos nos códigos de 
fabricação em todos os quatro itens 
descritos acima. Em igual importância, a 
portaria do INMETRO 118/2015 
(requisitos gerais de certificação de 
produtos) estabelece os requisitos que 
a empresa deve atender para cumprir o 
pleno atendimento da certificação de 
produtos. 
As infrações aos dispositivos desta 
Portaria e requisitos que aprova, 
sujeitarão o infrator às penalidades da 
Lei nº 9.933/1999.

118/2015

CERTIFICAÇÃO

VASOS E
CALDEIRAS

255/2014

INDICADORES
ESPECÍFICOS

MENORES 
ENCARGOS 

TRABALHISTAS
253/2016

248/2014
MENORES 

ENCARGOS 
TRABALHISTAS

MENORES 
ENCARGOS 

TRABALHISTAS

MENORES 
ENCARGOS 

TRABALHISTAS

DATAS RELEVANTES

29/11/2019
Somente se comercializa vasos 
ou caldeiras com certificação 
(exceto fabricantes e 
importadores) 

29/11/2018 
Somente se comercializa por 
meio dos fabricantes e 
importadores, vasos ou caldeiras 
com certificação 

29/05/2018
Somente se importa ou 

fabrica vasos ou caldeiras
com certificação 





Para o atendimento pleno aos requisitos 
definidos por qualquer um dos códigos 
de construção citados nesse documento, 
o fabricante irá se preparar e desenvolver 
conhecimento nos diversos segmentos 
da construção do equipamento da forma 
que se segue.

No que diz respeito a projeto, o 
fabricante precisa saber elaborar os 
projetos dos vasos de pressão e 
caldeiras conforme o código de 
construção escolhido, no que diz 
respeito, dentre outros itens, ao seu 
costado, a suas estruturas de suporte, a 
suas conexões, as suas juntas soldadas, 
tampos, geometrias aceitáveis. 

Deve-se entender também que existem 
diversos modos de falha que atuam 
sobre os equipamentos tais como: 
fadiga, corrosão e fluência, e 
carregamentos devidos a cargas 
externas, tais como motores, 
compressores, etc. 

Deve-se considerar que também que as 
tensões admissíveis devem ter em 
conta a temperatura de operação do 
equipamento, e tais tensões admissíveis 
são definidos mandatoriamente pela 
norma. 

Com relação ao requisito de materiais, o 

fabricante deve entender e desenvolver 
conhecimento em conceitos que 
estabelecem que somente um pequeno 
conjunto de materiais são aceitáveis para 
a fabricação destes equipamentos, e tais 
materiais são definidos também pelas 
seções do código adotado. A adoção de 
materiais similares não é aceitável, a não 
ser que cumpra a requisitos de 
requalificação. 

Esses materiais precisam ser 
rigorosamente especificados no 
momento da compra, recebidos 
adequadamente e rastreados através do 
processo de inspeção e fabricação de 
forma que ao final do processo seja 
possível chegar até o certificado de 
origem de cada um dos materiais 
utilizados nas partes pressurizadas e nas 
partes soldadas as partes pressurizadas. 

No que diz respeito a compras, o 
fabricante deve preparar tal 
departamento da empresa de forma a 
compreender os requisitos impostos 
pela norma de construção, visando o 
recebimento do material adequadamente 
comprado. 

Com relação à fabricação, o fabricante 
deve entender que todo o processo de 
fabricação deverá estar plenamente 
descrito em seu manual de construção 

nos detalhes necessários para garantir 
que haja a correta repetibilidade dos 
processos utilizados, garantido assim 
que a qualidade seja mantida ao longo de 
todo o processo fabril. 

Especialmente quanto a juntas soldadas, 
é necessária a existência de 
procedimentos de soldagem e 
soldadores qualificados conforme o 
código de construção. Esses 
profissionais devem ser avaliados 
frequentemente de forma a não 
comprometer a qualidade do produto 
soldado. 

E com relação a inspeções e exames, o 
fabricante será responsável pela 
identificação das inspeções e exames 
cabíveis e irá executar e registrar o 
resultado de todos esses ensaios ou 
exames de forma a garantir a 
continuidade da qualidade de seu 
produto. 

Ainda relativo a avaliação, a empresa 
fabricante e importadora serão avaliados 
nos requisitos de gestão da qualidade 
conforme determinado pelo RGCP 
(Portaria 118/2015) por meio de dois 
critérios, sendo um deles 
correspondente a empresas que já 
possuam ISO 9001 e outro, 
caso a empresa não possua ISO 9001.

REQUISITOS
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CERTIFICAÇÃO

CONCLUSÃO
Baseado no exposto ao longo desse 
documento, as seguintes 
recomendações podem ser definidas e 
as seguintes conclusões podem ser 
obtidas: 
A certificação é somente o final de um 
processo longo e bem elaborado. 
Esse processo consiste em inicialmente 
compreender o funcionamento das 
portarias, do código de fabricação e 
todos os seus requisitos. 

Consiste também esse processo em 
implementar nos diversos setores da 
empresa o sistema que dá suporte ao 
atendimento aos requisitos, tais como 
capacitar engenheiros com 

conhecimento em projeto desse tipo de 
equipamento, desenvolver inspetores 
treinados e certificados, qualificar 
processos de soldagem e soldadores até 
que sejam aprovados, e desenvolver 
sistema de gestão da qualidade com 
robustez compatível e adequada. 

Por tratar-se de um processo longo e 
que demanda tempo e planejamento já 
que são muitas as áreas envolvidas, 
conclui-se que os fabricantes devem se 
movimentar o quanto antes para a 
finalização desse processo de 
certificação em tempo para atender ao 
cronograma definido pelos documentos 
publicados pelo INMETRO. 

A SGS é a empresa líder mundial em 
inspeções, verificação, testes e 
certificação. Reconhecida como 
referência global de qualidade e 
integridade, empregamos mais de 
95.000 pessoas e operamos uma rede 
de mais de 2.400 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.

Entre em contato conosco:

SOBRE A SGS

comercial.brasil@sgs.com

11 3883 8918
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Através de organismos certificadores, o 
INMETRO, portanto fará a avaliação de 
todos os requisitos citados acima de 
acordo com as determinações que estão 
presentes nas portarias 248, 255 e 
portaria 118 e seus anexos. 

Essas portarias descrevem de forma 
sucinta qual é a seqüência que deve ser 
adotada para que a certificadora possa 
avaliar todos os requisitos de qualidade, 
requisitos documentais e requisitos 
associados ao produto. 

Essa certificação é dividida em duas 
partes. A primeira trata da avaliação 
documental que é feita após o envio por 
parte do fabricante do conjunto de 
documentos definidos pelas portarias do 
INMETRO e que serão avaliados pela 

certificadora e seus escritórios. A 
segunda parte é a auditoria no site do 
fabricante onde serão feitas as 
avaliações associadas ao sistema de 
gestão de qualidade definidos pelo RGCP 
e requisitos associados ao produto, 
definidos pela portaria 255. 

Essa avaliação é concluída por um 
relatório final de auditoria que irá apontar 
eventuais não conformidades do sistema 
do fabricante em comparação com os 
requisitos e a recomendação ou não de 
certificação dos produtos avaliados e sua 
correspondente família. 

A certificação de vasos seriados e 
caldeiras é feita através do modelo 5 
definido pelo INMETRO e é extensivo a 
modelos similares ao modelo avaliado 

conforme definido nas portarias do 
INMETRO. 

Assim sendo, não é necessário que 
sejam certificados, avaliados e 
inspecionados pela certificadora todos os 
modelos disponibilizados pelo fabricante, 
mas sim, somente modelos que são 
representativos de cada uma dessas 
famílias; um exemplo de similaridade 
para os modelos do fabricante, se refere 
ao requisito espessura que agrupa todos 
os modelos que possuam espessura 
variando em torno de 25% de um 
determinado valor adotado. 

Esse requisito espessura dado como 
exemplo, é definido em conjunto com 
outros requisitos para a definição de 
família. 

PROJETO

GESTÃO DA
QUALIDADE

FABRICAÇÃO

COMPRAS

INSPEÇÕES

ÁREAS DE
CONHECIMENTO

REQUERIDAS

MATERIAIS



WWW.SGS.COM

WWW.SGSGROUP.COM.BR
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