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 NR-13 -  CALDEIRAS, VASOS DE PRESSÃO, 
TUBULAÇÕES E TANQUES METÁLICOS DE 
ARMAZENAMENTO 

Origem em  1978                      – Revisão 1994                        - Ultima  2018 

  Introdução  : 

 NR estabelece requisitos mínimos para gestão da integridade estrutural de 
caldeiras a vapor, vasos de pressão, suas tubulações de interligação e 
tanques metálicos de armazenamento nos aspectos relacionados à 

instalação, inspeção, operação e manutenção, visando à segurança e à 
saúde dos trabalhadores.  

O empregador é o responsável pela adoção das medidas determinadas nesta NR. 



APLICAÇÃO  - NR 13  

a) todos os equipamentos enquadrados como caldeiras conforme subitens 13.4.1.1 e 13.4.1.2; 
b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é a pressão máxima de operação em 
kPa, em módulo, e V o seu volume interno em m³; 
c) vasos de pressão que contenham fluido da classe A, especificados na alínea “a” do subitem 13.5.1.2, 
independente das dimensões e do produto P.V; 
d) recipientes móveis com P.V superior a 8 (oito) ou com fluido da classe A, especificado na alínea “a” do 
subitem 13.5.1.2. 
e) tubulações ou sistemas de tubulação ligados a caldeiras ou vasos de pressão, categorizados, conforme 
subitens 13.4.1.2 e 13.5.1.2, que contenham fluidos de classe A ou B, conforme a alínea “a” do subitem 
13.5.1.2 desta NR; 
f) tanques metálicos de superfície para armazenamento e estocagem de diâmetro externo maior do que 3 m 
capacidade nominal maior do que 20.000 L (vinte mil litros), contenham fluidos de classe 
A ou B, conforme a alínea “a” do subitem 13.5.1.2 .  

  VASOS  , CALDEIRAS,  TUBOS,  TANQUES 



 Atribuições    da  competência  - PH 
 PROFISSIONAL  HABILITADO   

13.3.2 . Para efeito desta NR, considera-se  PH aquele que tem competência legal 
para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de 
construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e 
supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques  
metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação 
profissional vigente no País. 



 Atribuições    da  competência  - PH 
 PROFISSIONAL  HABILITADO   

13.3.2.1 O PH, definido no subitem 13.3.2, pode obter voluntariamente a 
certificação de suas competências  profissionais através de um Organismo de 
Certificação de Pessoas OPC  acreditado pela Coordenação 
Geral de Acreditação do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 
Tecnologia Cgcre/ INMETRO,  conforme estabelece o Anexo III desta NR. 



 Regulamentação  Equivocada   sobre 
 PROFISSIONAL  HABILITADO   - CONFEA  

PROFISSIONAL HABILITADO                  -     Manual da  NR 13  emitido pelo  MTB   -   1994 

 

Resolução nº 218, de 29/07/1973, do CONFEA; 
Decisão Normativa nº 29/88 e nº 45/92 do CONFEA:                         
Estabelecem como habilitados os profissionais da área de Engenharia 
Mecânica e de Engenharia Naval bem como os engenheiros civis com 
atribuições do art. 28 do Decreto Federal nº 23.569/33 que tenham cursado 
as disciplinas de “Termodinâmica e suas Aplicações” e “Transferência de 
Calor” ou equivalentes com denominações distintas, independentemente 
do número de anos transcorridos desde sua formatura. 
 



Continua   

 
 Engenheiros de outras modalidades não citadas 
anteriormente devem requerer ao respectivo 
conselho regional, caso haja interesse 
pessoal, que estude suas habilidades para 
inspeção de caldeiras e vasos de pressão, em 
função de seu currículo escolar. 

Manual da  NR 13  emitido pelo  MTB   -   1994 



 EXEMPLOS  DE  APLICAÇÕES  
  



Vaso de  pressão  Doméstico   
Vaso de expansão  gás  refrigerante  - Geladeiras  



   Vasos  de pressão  sob  compressores  alternativos  : 



Explosão de vaso de Pressão 
 
Concessionária  de veículos 
 
 
Falhas  manutenção  



Vaso de  pressão – Grandes  volumes,  ex : 
  



 EXEMPLOS  DE  APLICAÇÕES  - 
   Parques com muitos  vasos - petroquímicas  
  

Vasos isolados termicamente -   complicador  



 EXEMPLOS  DE  V.P.  - Esferas   
  



 Esferas  -  Erros  no Teste  Hidrodrostico 
  

No  Teste  hidrostático . 
 
Com o peso da água , as colunas  
fire proof   comprometidas com 
corrosão .,Não resistiram    
 
Falta de inspeção nas colunas . 
 
2  mortes 



 PROJETOS   e  INSPEÇÃO  
  

Emissão  Acústica   -  Técnica  de END 



Projeto   de   fabricação    -  Projeto de   inspeção  ...... Indispensáveis   



 EXEMPLOS  DE  INSPEÇÃO  - Boroscopia   
  

Video - inspeção   em 
internos   de vasos de 
caldeiras 



 LIQUIDO PENETRANTE     
  



 Partícula Magnética            Medição Espessuras 
  



  
  

ULTRA  SOM   DE  SOLDA  



 Teste hidrostático pode  ser  destrutivo   
  



Caldeiras  Fogotubulares     
  



CALDEIRAS AQUATUBULARES 



Caldeiras  Aquatubulares  - Grande  porte 
    Pressões   de até  400 bar   , produção  = 400  TonsV/h     
  



Caldeiras  Aquatubulares     
  

Power  Plant  , Celulose,   



Caldeiras  Fogotubulares  -  Inspeção  
    
  

Inspeções  periódicas  
Inspeção   de  fabricação  



Caldeiras  Aquatubulares  -   Inspeção  
    
  



Caldeiras  Aquatubulares  -  Inspeção  
    
  



Caldeiras  Aquatubulares -   Inspeção  
    
  



Inspeções de  Integridade  - E  as Conclusões  ?   
    
  
INSPEÇÃO EXTERNA  - MEDIÇÃO DE ESPESSURA  -  re-Cálculo da  PMTA  



Cálculo das  pressões  parciais do  V.P.     
  



    
  

Calculo da PMTA  do Tampo Elipsoidal  



    
  

Calculo da PMTA  do Tampo Elipsoidal  -  Exemplo 
de erro  inadmissível  do  P.H. Inspetor  

Onde  foi   parar  o  K    ?  A  ausência   leva a  erros  grosseiros  e fatais !      



    
  

Inspeção  visual   por  fotos,  em  tubos  de fogo  com incrustação – Condena  a Caldeira ?   

Condenou  a  caldeira   baseado   em  fotos  de terceiros,  sendo que se  tubos corroídos  furassem,  
nem eles (tubos) e muito menos a  caldeiras  corriam  risco estrutural  . Bastava  trocar ou tamponar 
os tubos de fogo  furados !.   P.H.:   Incapacidade, imperícia, ignorância   ,  falta de ética , e  causou 
um grande  transtorno  para a  empresa.  



IMPERICIA 
 
INCAPACITAÇÃO 
 
FALTA  de  ÉTICA 
 
 

Ocasionam 
 
Tragédias  de  
grande 
proporções. 



 
 
HABILITAÇÃO   JÁ    CAPACITA ?   ( só no Brasil !  ) 
 
Vejamos  o  
 
MODELO   AMERICANO     - ASME – NBBI - 
 
E Também  Inglês  BSI,   Frances  AFNOR , 
  Alemão  -  Ad MerKablatter , Japão – JIS,  Índia  
   
    
  

Onde   os  engenheiros e  inspetores são obrigados a  se capacitarem com PH  e  manter a  autorização .   



M Início do Século XX  : USA 
50.000 acidentados / ano 
1.440 explosões / ano 

3
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Certificação para Fabricação Caldeiras 
e  Vasos de Pressão e  Inspeção 

A ASME, American Society of Mechanical Engineers, é uma  
sociedade sem fins lucrativos fundada em 1880 por um  
pequeno número líderes industriais. 

Atualmente a ASME possui cerca de 120.000 membros  
distribuídos em 140 países. 

A ASME certifica empresas da indústria de equipamentos  
pressurizados desde 1916. 

A certificação visa garantir que os produtos, serviços e sistema  da 
qualidade das empresas certificadas atendem aos requisitos  do 
ASME Boiler and Pressure Vessel Code. 

3
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Certificação de Qualidade de  Fabricação , 
Inspeção e  Reparos  

ras 

Selo Equipamento ou Serviço 

A Montagem de Caldeiras 

E Caldeiras Elétricas 

H Aquecedores 

HLW Aquecedores de Água Portáteis 

HV Válvulas de Segurança para Aquecedores 

M Caldeiras em Miniatura 

PP Tubulações Externas de Caldei 

RP Vasos em Plástico Reforçado 

S Caldeiras 

U Vasos de Pressão, Divisão 1 

U2 Vasos de Pressão, Divisão 2 

U3 Vasos de Pressão, Divisão 3 

4
0 

SELOS   -  Estampagem 
Compulsórios  
 
Motivo de   orgulho 
 
Cada Equipamento 
tem o Selo do Inspetor  
também . 
 
Rastreabilidade . 



Selos  das Certificações  
Selo Equipamento ou Serviço 

UD Discos de Ruptura para Vasos de Pressão 

UM Vasos de Pressão em Miniatura 

UV Válvulas de Segurança p/ Vasos de Pressão 

UV3 Válvulas de Segurança p/ Vasos de Alta Pressão 

V Válvulas de Segurança p/ Caldeiras 

T Tanques de Transporte 

TV Válvulas de segurança para Tanques de Transporte 

TD Dispositivos de segurança para Tanques de Transporte 

4
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Certificação para Caldeiras e  Vasos de 
Pressão   -  Empresas   certificadas 

17 

46 

99 
169 

295 
18 

1110 
61 

88 

29 

53 

18 

Taiwan  

México  

Japão  

Itália  

Índia  

EUA 

Espanha  

Coréia do Sul 

China  

Canadá  

Brasil  

Alemanha 

Caldeiras 

0 200 400 600 800 1000 1200 

 

4
2 



Certificação para  Vasos de Pressão  U 
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• ANEXO DA PORTARIA INMETRO Nº 248/ 2014  - RTQ 

• A  CE   de Vasos   de Caldeiras   disponibilizou um  grande  cjto de normas :  Adesão no Brasil -  Baixa ainda  

5.2.2 Construção  

Para a construção das caldeiras e dos vasos de pressão deve-se adotar um Código de Construção em conformidade 
com a ABNT NBR ISO 16528-1, selecionando a parte do projeto correspondente a esse código.  

BRASIL    : Base Normativa ( Portaria n.º 255, de 29 de maio de 2014 )  
 

 

 ABNT NBR ISO 16528:2008, Partes 1 e 2 : Caldeiras e vasos de pressão 

 ABNT NBR 16035 Partes 1  a  6 

1) Parte 1: Geral 
2) Parte 2: Conforme ASME Code, Section I 
3) Parte 3: Conforme ASME Code, Section VIII, Division 1 
4) Parte 4: Conforme ASME Code, Section VIII, Division 2 
5) Parte 5: Vasos de pressão não sujeitos a chama – Padrão europeu  
               (Baseado EN 13445) 
Em elaboração: 
6) Parte 6: Vasos de pressão não sujeitos a chama – Padrão alemão  
              (Baseado AD 2000 Merkblatt ) 
 



 Escopo  

Estes requisitos se aplicam somente às caldeiras e vasos de pressão de produção seriada.  

 Produção  seriada  
Produção de equipamentos em escala, de pelo menos um lote de fabricação de um mesmo modelo ou família, 
fabricado durante um dado período de tempo, através de um sistema de fabricação contínuo, com um projeto comum 
e usando o mesmo processo de fabricação. 

Legislação na Fase de Construção do 
Produto. 

Construção = Projeto + Materiais + Fabricação + 
Inspeção/Ensaios/Testes  + Avaliação da 

Conformidade 

Inspeção de Vasos :  NBR 15417  -  Inspeção  de  Caldeiras :  NBR 12177   cancelas,  em redação 



The National Board of Boiler and Pressure Vessel 
Inspectors Entidade de  Capacitação , Acreditação  do Profissional  Habilitado  nos  EUA    

Qualificar todos os inspetores para um conjunto de requisitos e emitir uma competências  para os 
candidatos aprovados, reconhecido  como  inspetores autorizados”;; 
  
E autorizar os fabricantes a carimbar um número do NBBPV nas caldeiras inspecionadas por um 
Inspetor Comissionado do   NBBPV . -NBBI 

 

https://www.nationalboard.org/
https://www.nationalboard.org/
https://www.nationalboard.org/


Cursos  Capacitação  -  NBBPV  
   Presenciais    e  EAD  

• Curso da Comissão de Inspetores Autorizados (IA) 
• Curso de Inspetor Autorizado de Serviço Nuclear (I) 
• Curso de Inspetor Nuclear Autorizado 
• Seminário de sobre reparo de caldeiras e vasos de pressão 
• Curso da Comissão do Inspetor de Serviço 
• Seminário sobre reparo de válvulas de alívio de pressão 
• Curso de Inspetor de Reparos  

• Σ US$ 17.000  :    custos  dos  cursos 
 

Acreditação – renovável  a  cada  5  anos . 
 
Somas  de  créditos  obtidos com as  atividades 
profissionais  ou  nova  prova . 



BRASIL  -  Situação Atual   -  Agravamento  ?  
Retrocesso :  Ignoram as  engenharia s 

RESOLUÇÃO Nº 101 do  Conselho Federal dos Técnicos   Industriais  - 06/20 
• - Responsabilizar-se pela elaboração e execução de projetos mecânicos;- 

Responsabilizar-se tecnicamente por pessoa jurídica que desenvolvam atividades no 
âmbito da mecânica.- Elaborar especificações e laudos técnicos, vistoriar, projetar, 
dimensionar, comissionar, testar, prestar manutenção, elaborar procedimentos técnicos, 
instruções de trabalho, gerenciar máquinas e sistemas mecânicos em geral;- Elaborar 
especificações e laudos técnicos, projetar e dimensionar equipamentos mecânicos;- 
Elaborar especificações e laudos técnicos, projetar, dimensionar, instalar e testar 
equipamentos mecânicos, sistemas de refrigeração residencial, comercial e automotiva, 
tubulações de gás; vasos de pressão, geração e distribuição de vapor e refrigeração 
industrial;- Elaborar, vistoriar, executar, dimensionar e ensaiar materiais para construção 
de sistemas mecânicos; 
 



 
-   
    
  

ATORES :    
 
    CONFEA  - CREA    ?          x  Comparemos com CRM ? 
 
   GOV  Fiscaliza ? -  MEC 
   Política  Industrial  
 
INDUSTRIA  -  MERCADO   vai  regular   ? 

Pesquisem  no Google  :  AMERICAM  BOARD ...    E  NATIONAL  BOARD .....  São 8 milhões de  referencias  
Sobre  as  Certificações e  Habilitações  de todos os  profissionais  dos  EUA  .  Taí a  nossa distância e 
diferenças  de  desenvolvimento como nação , povo,  etc,      



         (11) 99992-7397  /  5017-3148                      ederson@sesmeti.com.br 
 

 Obrigado! 

                     Engº  Ederson Guimarães Silva 
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