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Resumo da Tese apresentada à UFRN/PEP como parte dos requisitos necessários para a
obtenção do grau de Mestre em Ciências em Engenharia de Produção.

UMA CONTRIBUIÇÃO À REFORMULAÇÃO DA NORMA REGULAMENTADORA
13 (NR-13) NA PERSPECTIVA DA ADOÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE
SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL

EDILSON ROCHA DE SOUSA

Dezembro, 2008

Orientador: Prof. Rubens Eugênio Barreto Ramos, D.Sc.
Curso: Mestrado em Ciências em Engenharia de Produção
Esta tese realiza uma análise das Normas Regulamentadoras NR-9 e NR-13 na perspectiva de
sistema de gestão de segurança e saúde ocupacional tal como definido pela OIT em seu
modelo ILO/OSH-2001. Dado que a OHSAS 18001:2007 foi reformulada e atende ao modelo
ILO/OSH-2001 e é o modelo de gestão difundido no mercado, a análise é feita de modo
comparativo a esse modelo. A análise mostra que a NR-9 possui elementos importantes
presentes na OHSAS 18001:2007, mas faltam outros também muito importantes. Todavia, a
NR-9 tem uma base para melhoria. A análise da NR-13 mostra que esta está muito longe de
um modelo moderno de SGSSO ou para ajustar-se a ele. Por fim, uma pesquisa com empresas
que tem ISO 9000 sugere que uma reformulação da NR-13 na direção da OHSAS 18001 seria
bem vinda, mas que alguns elementos novos de maior exigência não seriam rapidamente
adotados sem imposição legal.
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Abstract of Master Thesis presented to UFRN/PEP as fulfillment of requirements to the
degree of Master of Science in Production Engineering

A CONTRIBUTION FOR NR-13 REFORMULATION BASED ON OCCUPATIONAL
HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM

EDILSON ROCHA DE SOUSA

December, 2008
Thesis Supervisor: Professor Rubens Eugênio Barreto Ramos
Program: Master of Sciences in Production Engineering

This Master’s Thesis deals with an analysis of the Regulatory Standards NR-9 e NR-13 on the
perspective of occupational health and safety management systems (OHSMS) such as ILO
deployed ILO/OSH-2001. Since the revamped OHSAS 18001:2007 complies with the
ILO/OSH-2001 model it is used as benchmark to compare against the NR-9 and NR-13. The
analysis suggests that the NR-9 has some important features present on the OHSAS
18001:2007 but lacks important others. The NR-13 turns out to be far from a modern model
of OHSMS such as OHSAS 18001:2007 and a deep reformulation should be done in order to
achieve the Brazil commitment with ILO to adopt OHSMS. Also, a small survey with
companies with ISO 9000 certificates suggests that a NR-13 revised toward OHSMS would
be welcome, but also that some more advanced issues present in ILO/OSH-2001 should be
imposed by law in order to be achieved.
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Capítulo 1
Introdução

No contexto de Sistemas Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional, este trabalho
apresenta um estudo prospectivo voltado para os riscos associados à operação de caldeira,
tendo por base o contexto do modelo da OHSAS 18001:2007.
Este capítulo aborda a contextualização do tema, além de informar sobre os
objetivos definidos para essa dissertação, sua relevância, a metodologia e, por fim, a
estrutura geral dos capítulos que integram este trabalho.
1.1

Contextualização
O propósito da integridade, da saúde e segurança no labor há muito tem destaque e

tem inquietado as instituições, governo, trabalhadores, a classe patronal, pesquisadores e
profissionais da área.
As mudanças que ocorrem no contexto social, econômico, político e tecnológico no
mundo e no Brasil, trazem às empresas a busca de novas estratégias evidenciando que os
tradicionais modelos de gestão não são suficientes para dar respostas aos novos desafios
que surgem, devendo ser reavaliados.
A competição constante e o aumento do nível de exigências de clientes levaram a
uma grande busca pela implementação de Sistema de Gestão de Qualidade (SGQs) por
parte das empresas, em especial os baseados nas normas ISO9000 estabelecidos pela
International Organization for Standardization ISO.
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A implementação dos SGQs propiciou diversos resultados positivos às empresas,
tais como: diminuição do desperdício, melhoria da qualidade do produto, maior nível de
satisfação dos clientes, maior controle e organização dos processos produtivos. Dando um
novo alento a indústria nacional.
Entretanto, vários acidentes do trabalho e grandes catástrofes ocorridos no mundo e
no Brasil e divulgados na mídia, deixa claro que a todos os tipos de organizações que não é
suficiente terem uma posição de destaque no mercado apenas pelo lucro(Real,2000).
Também se faz necessário demonstrar e tornar evidente as partes interessadas uma atuação
ética e responsável quanto às condições de segurança e saúde no ambiente do trabalho.
Com a crescente demanda por modelos que permitissem às empresas estabelecerem
seus Sistemas de Gestão da Segurança e Saúde do Trabalho (SGSSTs), muitas instituições
públicas e privadas de diversos paises desenvolveram normas e guias para o assunto. Como
é o caso das normas BS8800 (BSI1996), esta Norma Britânica foi preparada pelo Comitê
Técnico HS/1, sob a direção do Conselho Setorial de Sistemas de Gerenciamento,
orientação sobre sistemas de gerenciamento de saúde e segurança ocupacionais (SSO) a
fim de auxiliar no atendimento a políticas e objetivos de SSO e como a SSO deve ser
integrada dentro do sistema global de gerência da organização.
A OHSAS18001 (BSI,1999) foi desenvolvida para ser compatível com as normas
para Sistemas de Gestão ISO 9001:1994 (Qualidade) e ISO 14001:1996 (Meio Ambiente),
para facilitar a integração entre os sistemas de gestão voltadas para a qualidade, meio
ambiente e a segurança e saúde no trabalho, caso seja esta estratégia das organizações.
O modelo OHSAS 18001 possui uma correspondência entre os seus elementos e da
ISO 14001:1996. A OHSAS 18001 não especifica critérios de desempenho e nem fornece
detalhes de especificação para o projeto de gerenciamento. Ela fornece os requisitos para
um Sistema de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho de modo a permitir o controle
dos riscos de acidentes e melhorar o desempenho da organização. Está direcionada a
segurança e saúde no trabalho e não a segurança de produtos e serviços.
Em 2001, a OIT definiu seu modelo, o ILO/OSH:2001, diretrizes para sistemas de
gestão de segurança e saúde ocupacional (ILO, 2001). As diretrizes da OIT são de caráter
voluntário e não sujeitas à certificação. Destaques são a ênfase na transparência do
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processo de prevenção e na efetiva participação dos profissionais da área de segurança e
saúde no trabalho e dos trabalhadores.
Segundo a OIT, o impacto positivo da implementação de sistemas de gestão de
Segurança e Saúde no Trabalho nas empresas, seja na redução de acidentes e doenças, ou
melhoria da produtividade, deve ser reconhecido por todos.
Estas diretrizes deveriam contribuir para proteção aos trabalhadores contra os
perigos e eliminando as lesões, doenças, incidentes e mortes relacionadas ao trabalho
(Cardella 1999).
De acordo com Melo (2002), o problema da segurança e saúde no trabalho, que tem
como conseqüência elevados índices de acidentes de trabalho, está vinculado à
conceituação global de desrespeito aos indivíduos e às leis. Os empresários tratam a
segurança no trabalho não como investimento, desconhecendo os benefícios, ou retorno
para a empresa, provocando a falsa idéia de que esta é uma área mais assistencial do que
técnica, sendo considerada como mais um ―benefício‖ para os operários e uma área de
conflito com a produtividade.
No caso específico das caldeiras, segundo Magrini (1992) no Brasil não se dispõe
de dados estatísticos da freqüência de acidentes com caldeiras devido a inexistência de
programas com esse objetivo nas instituições governamentais. Porém, a gravidade de uma
série de casos é de conhecimentos geral (Magrini, 1992).
Mais importante que a freqüência das explosões acidentais ocorridas na indústria, é a
gravidade dos casos, dada a quantidade de energia liberada momentânea e caoticamente,
provocando destruições, geralmente acompanhadas de perdas de vida humanas.
Nos EUA , onde existe instituições que detém informações mais precisas sobre o assunto.
Segundo,uma delas O Quadro Nacional de Inspetores de Caldeiras e Vasos de
Pressão

(The National Board of Boiler and Pressure Vessel Inspectors),

instituição

americana que acompanha as ocorrência com caldeiras e vasos de pressão nos EUA nos
últimos anos após padronizar seu processo de relatórios para unificar as estatísticas de
incidentes em 1991, com o objetivo de criar um consistente e preciso banco de dados que
poderiam render um método mais confiável de identificar e corrigir as causas de acidente
com caldeiras e vasos e pressão.
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Dados, publicada em 1997, cobriu um período de 5 anos de 1992 a 1996. Como
marco, as analises de 1997 proveram particularmente uma útil perspectiva sobre causa e
efeito de incidentes. Cinco anos depois, pode ser declarado que as conclusões alcançadas
do segundo estudo de cinco anos reforça o encontrado no primeiro, isto é, que erros
humanos permanece a maior causa de incidentes com caldeiras e vasos de pressão na
América do norte.
Um total de 127 pessoas perderam suas vidas como resultado de acidentes com
caldeiras e vasos de pressão durante os 10 anos passados. Em média, pouco menos de 13
mortes por ano. O numero anual de mortes tem variado nesses dez anos (Figura 1.1), com a
única tendência sustentada para baixo – em 3 anos – entre 1999 e 2001.

Figura 1.1 Fatalidades em caldeiras e vasos de pressão, EUA, 1992-2001

Enquanto isso pode parecer uma relação positiva, isso deve ser considerado no
contexto que 1999 mostrou a maioria das mortes (21) dentro do período de 10 anos. O
mais baixo número de fatalidades no período relatado, 8, foi gravado em 1994.
Na categoria de feridos, um total de 720 foram gravados entre 1992 e 2001 - ou
uma media de aproximadamente 72 por ano. Novamente, 1999 não foi apenas o mais
mortal na industria de caldeiras e vasos de pressão, como também o maio número de
feridos com 136 (Figura 1.2). Por comparação, o ano de 2000 experimentou o menor
numero de feridos com 27.
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Figura 1.2 Total de feridos por ano em caldeiras e vasos de pressão, EUA, 1992-2001

Quando se vem para o número de acidente, existe um pouco de noticias positivas.
Cada relatório no período durante 1992 a 2001 mostrou pelo menos 2000 acidentes, com
um total de 23.338 acidentes. Uma média de 2.334 acidentes por ano. O mais alto numero
de acidentes (2.686) ocorreu em 2000 enquanto o menor número (2.011) ocorreu em 1998.

Figura 1.3 Total de incidentes por ano em caldeiras e vasos de pressão, EUA, 1992-2001

Enquanto os números podem subir e cair cada ano, a verdadeira medida de como a
industria está calculando pode talvez melhor ser encontrada em uma estatística não oficial
incluída como parte do sistema de relatório: a razão de feridos-por-acidente.
Desde 1992, essa razão tem mudado de 1 ferido para cada 99 acidentes em 2000 (o
ano mais seguro) para 1 ferido a cada 16 acidente em 1999 (o mais perigoso). A razão do
último ano de 1 ferido para cada 26 acidentes foi a terceira pior para segurança durante o
relatório no período de 10 anos. A razão média de feridos para acidentes no período de 10
anos foi de 1 ferido para cada 32 acidentes.
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De 23.228 acidentes gravados durante 10 anos, 83 % foram resultado direto de
omissão ou falta de conhecimento (i. e. condição de pouca água, instalação imprópria,
reparo impróprio, ou erro do operador ou baixa manutenção). Omissão humana e falta de
conhecimento também são responsáveis por 69% dos feridos e 60% das mortes registradas.
Como qualquer pessoa que tenha seguido esses relatórios de incidentes sabe,
condição de pouca água e erro do operador ou manutenção deficiente estavam no topo da
lista de causas de acidentes de Caldeiras pelos 10 anos. Enquanto condição de pouca água
tem sido causa predominante durante esse período, erro do operador e manutenção
deficiente tem ultrapassado as outras causas apenas 3 vezes: 1998, 1999 e 2000.
Outras causas maiores de acidente com caldeiras refletem uma mistura de
combinação de omissão humana e falha mecânica. Em cinco dos dez anos, falha do
queimador foi a terceira principal causa de incidentes (1992, 1994, 1995, 1996 e 1997),
seguida de limites de controles em 1993 e 2000. Instalação imprópria foi a terceira causa
principal em 1998, com reparo impróprio vindo em terceiro em 1999.
O que vem como surpresa para muitos, a combinada terceira causa principal tanto
em acidente com caldeiras e vasos de pressão no ultimo ano (2001) foi DESCONHECIDA/
INDETERMINADA – a categoria introduzida como parte do relatório de incidentes de
1999. Com causa Desconhecida/Indeterminada de acidente excedendo 7% em 2001, o
Direitor Executivo do Quadro Nacional Donald Tanner comentou: ―O que nós não
conhecemos pode nos machucar. Enquanto ser capaz de identificas e isolar um problema
pode não necessariamente nos dar conforto completo, isso certamente provê – o
conhecimento do compreensível que precisa ser corrigido.‖
Observações adicionais do relatório de 10 anos revelam:
Um dramático aumento de 40% nas mortes no período de 1997 a 2001 comparado
com 1992 a 1996. Pelo décimo ano seguido, ERRO DE OPERADOR E MANUTENÇÃO
DEFICIENTE permanecem liderando as causas de acidentes com vasos de pressão sem
fogo, normalmente seguido por DESIGN OU FABRICAÇÃO DEFEITUOSA e
INSTALAÇÃO IMPRÓPRIA.
Em cada uma das categorias de equipamentos, incidentes relacionados com a
Válvula de Alívio de Segurança foram registrados menos frequentemente durante o
período de 10 anos. Comentando sobre a comparação dos resultados do relatório de 10
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anos, o diretor executivo do quadro nacional enfatiza a necessidade de manter todas as
informações estatísticas em perspectiva formal.
―Desde estabelecido o programa do Quadro Nacional de violações Encontradas
dois anos atrás‖, observa Sr. Tanner, ―nós temos sido capazes de localizar
aproximadamente 100.000 violações de inspeções em caldeiras e vasos de pressão. Não
tendo sido identificadas e corrigidas essas violações, nosso relatório de incidentes pode ter
refletido números de uma natureza mais catastrófica.‖
Como mencionado anteriormente as referencias sobre ocorrências de acidentes
com caldeiras não é apresentada no Brasil dado a inexistência de dados estatísticos até
mesmo de quantas caldeiras estão em funcionamento. Sugere-se que a maior parte dos
acidentes que ocorrem com caldeiras por falhas humanas (Revista Proteção2005), o que
seria similar ao caso dos Estados Unidos (ver Tabela 1.1 para 1999). Todavia, falha na
fornalha é o principal causador de mortes com caldeiras. A ocorrência de acidentes, e sua
maioria com vitimas fatais alertou a comunidade para o desenvolvimento de técnicas e
procedimentos que garantissem segurança tanto aos trabalhadores, quanto às industrias e,
inclusive, as comunidades ao redor das fabricas.
Tabela 1.1 Causas de incidentes com caldeiras nos EUA, 1999
Causa do Incidente

Acidentes

Lesões

Mortes

Erro do operador ou má manutenção

140

3

0

Condição de pouca água

67

2

1

Controles de limite

27

8

0

Falha da fornalha

27

20

7

Reparo impróprio

24

0

0

Projeto ou fabricação falhos

22

1

0

Instalação imprópria

14

1

0

Desconhecido / sobre investigação

13

5

0

Válvula de segurança

1

1

0

Total

335

41

8

Fonte: National Board of Boiler and Pressure Vessels Inspectors, 1999

Em resumo esse trabalho se situa no contexto de estudar a norma que regulamenta a
segurança em caldeiras e vasos de pressão no Brasil na perspectiva de sistema de gestão de
segurança e saúde ocupacional.
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1.2

Objetivo Geral
O objetivo deste trabalho é analisar as normas legais de segurança no trabalho

relacionadas a caldeiras e vasos de pressão NR13 –Caleiras e Vasos de Pressão. No sentido
de uma eventual reformulação na direção de um modelo de sistema de gestão de segurança
e saúde ocupacional.
1.3

Relevância
Contribuir para tomada de decisões estratégicas na melhoria da racionalização na

utilização de caldeiras
Contribuir para efetiva implementação das Normas de Segurança e Saúde
Ocupacional como referência a adoção da Serie OHSAS18001, ILO OHS 2001.
1.4

Organização da Tese
O presente trabalho está dividido em 5 capítulos, incluindo esta Introdução.
O capítulo1 aborda a contextualização do tema, além de informar sobre os objetivos

definidos para essa dissertação, sua relevância, a metodologia e, por fim, a estrutura geral
dos capítulos que integram este trabalho
No capítulo 2 com uma abordagem introdutória teremos como referencial teórico a
segurança em operação em caldeiras.Serão comparados itens similares dos modelos da
NR13 –MTE o modelo de gestão da serei OHSAS18000/ OIT (ILO2001) e perspectivas.
O Capítulo 3 apresenta uma análise da NR-9, Norma Regulamentadora NR9 –
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (Brasil, 1994) comparada à OHSAS
18001:2007.
No capitulo 4 apresenta uma análise da NR-13, Norma Regulamentadora NR13 –
Caleiras e Vasos de Pressão comparada à OHSAS 18001:2007.
No capítulo 5 efetuam-se as considerações finais sobre o trabalho, suas limitações,
direções para outros trabalhos de pesquisa vinculados direta ou indiretamente ao mesmo
tema, assim com recomendações.
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Capítulo 2
Sistemas de Gestão e
Segurança em Operação de
Caldeiras

Neste capítulo é feita uma revisão teórica a respeito dos antecedentes históricos das
caldeiras.Os principais riscos que envolvem sua operação tais como: Explosão;Choque
elétrico; Quedas e Outras Exposições Riscos
Aborda os aspetos relacionados a Segurança e Saúde em sua operação. Além dos
modelos de Gestão de Segurança pelas normas OHSAS 18001 e O modelo da OIT: ILO
OSH-2001,fazendo uma comparação entre os mesmos e uma Análise Comparativa NR-13
e ILO/OSH:2001.
2.1 Antecedentes históricos
No século II da era cristã, como resultado de uma série de experiências, Heron de
Alexandria criou um aparelho, o qual denominou Eolípila, que vaporizava água

e

movimentava uma esfera em torno de um eixo. Eram os precursores das caldeiras e das
turbinas a vapor que, então, surgiam (Magrini 1992), e que dariam a energia necessária
para a Revolução Industrial.
As primeiras máquinas destinadas a gerar vapor surgiram no início do século 18. A
necessidade de se encontrar uma fonte de calor, que substituísse os inconvenientes
apresentados pela queima direta do carvão fóssil, estimulou o desenvolvimento das
unidades geradoras de vapor. A questão principal era captar a energia liberada pelo
combustível numa unidade central e distribuí-la aos pontos de consumo da empresa. A
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idéia evoluiu aos dias de hoje, a ponto de tornar o vapor d’água indispensável em diversos
setores industriais. Naturalmente que, com a mesma finalidade, outros fluidos de trabalho
poderiam ou podem ser empregados. Algumas unidades, por exemplo, são construídas para
operarem com óleos minerais ou produtos orgânicos sintéticos. São fluidos identificados
por altas temperaturas de ebulição (170 a 350°C) ou, no caso de óleos minerais,
temperaturas em início de destilação (Bazzo 1995).
A preferência pelo vapor como fluido de trabalho é justificada pelo seu alto calor
específico, aliado à ampla disponibilidade da água no meio industrial. Atualmente o vapor
é utilizado em larga escala, tanto para serviços de aquecimento, quanto para serviços de
acionamento mecânico. Sua aplicação é bastante abrangente,

atendendo necessidades

diversas na indústria de alimentos, bebidas, papel, têxtil, metalúrgica, química, etc. Para
muitas regiões, o uso de vapor é imprescindível na geração de energia elétrica.
Dependendo de sua aplicação, o vapor pode ser saturado ou superaquecido. A maioria dos
processos industriais envolve o emprego de vapor saturado, com pressões inferiores
mesmo a 10 bar (1000 kPa). Por outro lado, serviços de acionamento mecânico envolvem o
emprego de vapor superaquecido e as pressões de trabalho são normalmente maiores, em
alguns casos alcançando valores

supercritícos. Existem, hoje, centrais termelétricas

operando com pressões da ordem de 250 bar (25000 kPa). O crescente consumo de energia
elétrica, aliado à indisponibilidade de potencial hidroelétrico, tem levado muitos países a
investir no campo termoelétrico, com a instalação de unidades cada vez maiores, buscando
viabilizar a construção de usinas com potências superiores a 1200 MW(Bazzo1995)
Se a tecnologia de produção de vapor avançou, há necessariamente que
corresponder-lhe um avanço da técnica de proteção dos homens que trabalham nessa área.
Pretendemos aqui dar uma contribuição para que esse objetivo seja alcançado e, para
junto, reunimos as principais causas de acidentes na operação de caldeiras, cujo
conhecimento consideramos indispensável àqueles que direta ou indiretamente estão
envolvidos em atividade que fazem uso destes equipamentos . Ressalvamos, porém, que
esse trabalho não visa esgotar o assunto, nem tratar em profundidade das medidas de
controle dos riscos, o que a nosso ver, só se pode alcançar com a integração harmoniosa da
prática e de todas as publicações existentes em nível internacional sobre a matéria.
Em 1905, a explosão da caldeira de uma fábrica da cidade de Massachusetts, nos
Estados Unidos, onde morreram 58 pessoas, alertou a sociedade para a necessidade de
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normas e procedimentos na construção, manutenção, inspeção e operação destes
equipamentos. A partir daí, foram criados os códigos da American Society of Mechanical
Engineers (ASME), que se constituem na principal fonte de referência normativa sobre
caldeiras e vasos de pressão do mundo. Além destes códigos, existem as British Standards
(BS), as normas da Association Française de Normalization (AFNOR), o Code d
'Appareilis á Pression (Codap), as normas soviéticas, alemãs, japonesas e outras.

Figura 2.1 Fábrica de sapatos Brocton (Massachusetts) antes (E) e após (D) explosão de uma
caldeira.

No Brasil, desde 1943 a CLT, de forma incipiente, contempla a preocupação com a
segurança em caldeiras. Mas somente a partir de 1978 foi criada a norma sobre Caldeiras e
Recipientes sob Pressão, a NR-13, que estabeleceu as medidas de segurança para os
usuários destes sistemas. No final de 1994, a Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho
publicou, no Diário Oficial da União, o novo texto da NR-13, elaborado por uma comissão
composta por representantes das empresas, Governo e trabalhadores. A Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) na NBR-12177-1/2 - antiga NB-55 - trata dos
procedimentos de como fazer as inspeções, e a NB-227, dos códigos para projeto e
construção de caldeiras estacionárias. Além disto, entidades como o Instituto Nacional de
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO), o Instituto Brasileiro do
Petróleo (IBP) e a Associação Brasileira das Indústrias Químicas (ABIQUIM), têm
procurado contribuir elaborando estudos, pesquisas e discussões sobre os aspectos de
segurança nestes equipamentos.
Caldeira não é apenas uma máquina que a qualquer problema signifique somente
uma parada para manutenção. Em muitas situações esta parada representa, também, a
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paralisação da produção. Dependendo do estado de conservação do equipamento, devido à
má condição de funcionamento, ou também falhas na verificação de seus sistemas de
segurança, e de um procedimento incorreto na operação, a caldeira pode explodir e
destruir parcial ou totalmente uma fábrica. Como conseqüência podem haver vítimas
fatais, interrupção da produção, prejuízos financeiros com indenizações, reconstrução e
aquisição de novos equipamentos. E se for constatada a não observância das normas de
segurança, o proprietário, ou o seu preposto, no caso o inspetor de caldeira, está sujeito a
ser responsabilizado civil e criminalmente.
A formação dos operadores de caldeiras,segundo ainda a Revista Proteção, mesmo
fazendo o curso exigido na legislação, deixa muito a desejar. Segundo dado foi constatado
pelo engenheiro Mecânico e de Segurança, José Olímpio Valle, da Universidade de
Bauru/SP, que numa matéria da citada revista no ano de 1995, mostra o grau de
aproveitamento dos trabalhadores durante os cursos de operadores de caldeiras. Dos 175
entrevistados, mais de 50% declararam que assimilaram mais ou menos o que estava sendo
ministrado. Ele constatou que o nível de escolaridade destes profissionais é muito baixo,
não ultrapassando sequer o 1º grau.
Segundo o Engenheiro José Olímpio embora vários deles trabalhem com caldeira
há tempo, a maioria tem um conhecimento muito superficial do que seja o equipamento em
si e os riscos que ele oferece. Este estudo, desenvolvido na região de Bauru/SP, revela que
cerca de 23% ainda não têm o curso de operador de caldeira.
A legislação facultou o titulo de operador de caldeira, para aqueles com pelo menos
três anos de experiência nessa atividade, até 8 de maio de 1984. Mas,segundo a avaliação
de Valle, isto representou um grande risco para as empresas que empregam este tipo de
operador. "Em muitos casos eles não têm a mínima noção de porquê e o que fazer numa
situação de emergência e podem provocar danos ao equipamento".
Nestas circunstâncias as empresas deveriam, na primeira oportunidade, fazer este
operador participar do curso para aprofundar os seus conhecimentos práticos e com um
mínimo necessário de teoria. Ao final do trabalho, Valle sugere que, para o nível de
operadores hoje existente, estes cursos deveriam ser recicláveis e acontecer a cada dois
anos. E neste caso, o conteúdo seria mais ameno na teoria e mais intenso na prática, para
que haja melhor aproveitamento por parte dos trabalhadores. Eles manter-se-iam atentos e
acompanhariam a evolução dos novos equipamentos.
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Ele cita, no seu trabalho, o caso de um acidente onde o operador com curso de
operação em caldeira, feito há tempo, se descuidou do nível de água da caldeira á lenha.
Houve falha no automático de alimentação de água e, ao perceber que não havia mais nível
no visor, tentou a bomba d'água, que não funcionou. Em seguida tentou o injetor de
emergência, que por sorte não conseguiu operar, pois na situação em que se encontrava a
caldeira, qualquer injeção de água provocaria uma explosão.
Na conclusão, o trabalho avalia o círculo vicioso que existe. "O operário não tem
qualificação e recebe, por isso, baixa remuneração. Em contrapartida, opera com
equipamento especializado e de alto risco, que requer conhecimento e experiência para o
qual não está preparado. Portanto, para operar caldeiras, seria necessário um operador com,
no mínimo, nível técnico".
2.2

Riscos das Caldeiras
A utilização de caldeiras implica a existência de riscos de natureza diversificada,

tais como; de explosões, incêndios, choques elétricos, intoxicações, quedas, ferimentos
diversos etc. Deve-se, no entanto, destacar a importância do risco de explosões, por quatro
motivos principais:
1 – por estar presente durante todo o tempo de operação, sendo necessário o seu controle
contínuo, sem interrupção;
2 – em razão da violência com que as explosões se manifestam, na maioria dos casos, suas
consequências são catastróficas, em face da grande quantidade de energia liberada
instantaneamente;
3 – por envolver não só o pessoal de operação, como também os que trabalham nas
proximidades, podendo atingir até mesmo a comunidade (vizinhos e vias públicas) e a
clientela, quando se trata de empresas de serviços (hospitais e hotéis, principalmente);
4 –porque sua prevenção deve ser considerada em todas as fases : projeto, fabricação,
operação, manutenção, inspeção e outras.
2.2.1 Explosão
O risco de explosão do lado da água está presente em todas as caldeiras, uma vez
que a pressão nesse lado é sempre superior à atmosférica. Qualquer quantidade de um
fluido compressível, não importa qual, quando comprimida a uma pressão de 10
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atmosferas (por exemplo), estará ocupando um espaço 10 vezes menor do que ocuparia se
estivesse submetida à pressão atmosférica. Essa massa ―deseja‖, portanto, ocupar um
espaço 10 vezes maior, ―procurando-o‖, através das fendas e rupturas, e ―conseguindo-o‖
como a explosão, quando, por um motivo ou outro, a resistência do vaso é superada.
As explosões no lado dos gases de combustão possuem características peculiares,
uma vez que são originadas por uma reação química — a combustão. Trata-se de uma
reação de oxidação especifica, que, além de ser exotérmica, se processa em um intervalo
de tempo muito curto, da ordem de milissegundos, cuja conseqüência é o aumento rápido e
violento da pressão em um espaço restrito. São freqüentes em caldeiras que trabalham com
combustíveis gasosos ou combustíveis líquidos. As névoas de líquidos inflamáveis ou de
óleos combustíveis aquecidos têm comportamento semelhante a dispersões gasosas
inflamáveis. Quando em contato com o ar, formam uma mistura que entra em combustão
instantânea, se houver uma pequena fonte de calor para a ignição.
2.2.2 Choques elétricos
Os ventiladores, os queimadores e as bombas de água são os principais elementos
de uma caldeira que funcionam com energia elétrica (à exceção, obviamente, das caldeiras
elétricas e resistores, de eletrodos submersos ou jato de água, que produzem vapor por
efeito joule). O manuseio desses equipamentos, bem como da instalação elétrica da casa da
caldeira requer cuidados para que o corpo humano ou parte dele não se torne parte do
circuito. Quando pelo menos dois pontos de uma pessoa têm contato com potenciais
elétricos diferentes, há possibilidade de passagem de corrente elétrica, cujas conseqüências
ocorrem em função da diferença de potencial, da intensidade da corrente, do tempo de
duração, da região do corpo atingida etc.), podendo, portanto, variar desde uma simples
contração muscular localizada até uma parada cardíaca por eletrocussão, ou mesmo a
morte instantânea.
2.2.3 Altas Temperaturas, Queimaduras
A produção de vapor sob pressão ocorre em temperaturas superiores a 100ºC
(temperatura de vaporização da água à pressão atmosférica). Contatos com o vapor,
portanto, produzem sérias queimaduras, uma vez que estarão em jogo altas temperaturas e
a possibilidade de lesionar grandes superfícies do corpo.
Além de queimaduras térmicas por contato com água, vapor, óleo aquecido,
tubulações desprotegidas etc., deve-se considerar, ainda, o risco de queimaduras por
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contato com produtos cáusticos, usualmente empregados para a neutralização do pH da
água da caldeira, como o hidróxido de sódio, por exemplo, e outros produtos químicos.
2.2.4 Quedas
Na casa de caldeiras ou nas caldeiras instaladas ao tempo, há riscos consideráveis
de quedas de mesmo nível, em razão de impregnações de óleo no piso, se o local de
trabalho não for convenientemente limpo. As quedas de níveis diferentes, por sua vez,
representam maiores perigos, considerando-se que existem caldeiras de diversos tamanhos
(atingindo até mesmo dezenas de metros de altura) e que há necessidade de acesso do
operador a diversos níveis, seja para a observação de visores de fornalha, de sistemas de
alimentação, de válvulas etc.
2.2.5 Outras Exposição Riscos
Os operadores de caldeiras geralmente se encontram também expostos a riscos à
saúde e a agentes causadores de desconforto.
Do ponto de vista de ergonomia, as caldeiras têm evoluído muito nos últimos anos;
hoje, existem até mesmo caldeiras que possuem câmaras de vídeo para que o operador
possa observar e exercer à distância, confortavelmente sentado à frente de um painel geral,
o controle das fornalhas, do nível, dos sistemas de alimentação etc. Porém, há que se
considerar não serem essas, de modo tal, as condições mais freqüentemente encontradas. O
corpo de um operador de caldeira, do ponto de vista da ergonomia, é solicitado por
esforços muitas vezes desordenados e excessivos, localizada ou generalizadamente: são
visores de nível mal posicionados, manômetros instalados em ângulos inadequados,
válvulas emperradas e que possuem volantes exageradamente pequenos, válvulas cuja ação
deve ser comandada com a observação simultânea de instrumentos de indicação instalados
à distância, regulagens de chama que exigem operações iterativas etc.
A presença de ruído de baixa freqüência dos queimadores e de alta freqüência de
vazamentos de vapor (acidentais ou propositalmente promovidos pelas válvulas de
segurança) constitui um espectro sonoro peculiar e variável ao longo da jornada de
trabalho. Existem, disponíveis no mercado, silenciadores para os queimadores e para
válvulas de segurança, porém suas dimensões e as condições de instalações que exigem
têm dificultado sua aceitação e seu emprego ainda não é generalizado.
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Desconforto térmico nas operações de caldeiras é muito freqüente e de fácil
constatação, porém a sobrecarga térmica, para ser identificada, exige a análise de cada caso
em particular, sendo necessário, para tanto, não só avaliações com termômetros de globo e
de bulbo úmido, como também exames médicos e acompanhamentos individuais.
Há também o risco de os operadores terem os olhos expostos à radiação
infravermelha em operações de regulagem de chama e em observações prolongadas de
superfícies incandescentes.
Fumaças, gases e vapores expelidos pela chaminé representam, em certas
condições, riscos não só aos operadores, como também à comunidade. Há registro de um
caso ocorrido em um hospital da cidade de São Paulo, em que os gases da caldeira tiveram
acesso às áreas de internação de pacientes, colocando-os em risco de intoxicação por
monóxido de carbono.
Caldeiras movidas a carvão, lenha, bagaço de cana, leito fluidizado, biomassa e
outras, oferecem, ainda, riscos inerentes ao manuseio, armazenagem e processamento do
combustível.
2.3 Segurança e Saúde em Caldeiras: NR-13
Alguns aspectos relacionados com segurança e medicina do trabalho no Brasil já
tinham sido superficialmente disciplinados em 1941 e 1942. A legislação sobre a matéria
deu-se efetivamente por meio do Capítulo V do Título II da Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. A primeira
modificação substancial sofrida pela CLT, no que diz respeito à questão, ocorreu em 1967.
Foram introduzidas algumas inovações, notadamente as relativas à obrigatoriedade da
organização, pelas empresas, do Serviço Especializado de Segurança e Medicina do
Trabalho.
A Lei nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977 (publicada no D.O.U. de 23/12/1977,
Seção I - Parte I), deu nova redação a todo o Capítulo V do Título II da CLT, relativo a
segurança e medicina do trabalho, e absorveu o conteúdo de vários diplomas legais,
destacando-se os referentes a ´Caldeiras, fornos e recipientes sob pressão . O artigo 187,
parágrafo único dá ao Ministério do Trabalho o poder de baixar normas complementares
às disposições do Capítulo V, a fim de atender às peculiaridades da atividade ou setor de
trabalho, especialmente quanto ao revestimento interno, á localização,á ventilação dos
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locais e outros meios de eliminação de gases ou vapores prejudiciais á saúde, e demais
instalações ou equipamentos necessários á execução segura da tarefas de cada empregado.
Dentro do âmbito da saúde e segurança do trabalhador, cada país possui sua série
de Normas Regulamentadoras que obrigam as empresas a atenderem a requisitos
estabelecidos conforme legislação.
Para cada atividade ou ocupação há uma Norma Regulamentadora, que traça os
índices e a regulamentação das condições de trabalho. Estas devem ser observadas, tanto
pelo empregador quanto pelos trabalhadores, para um bom desenvolvimento das atividades
de negócios da empresa e na busca de uma melhor qualidade de vida no trabalho.
A Norma Regulamentadora, que estabelece as medidas de segurança na operação
de caldeiras e vasos de pressão, no Brasil, teve sua primeira versão em 1978,onde nasceu a
NR-13. Passando por uma primeira revisão em 1984,sendo novamente revista em 1994.
Porém desta vez feita de forma mais abrangente e de forma tripartite o que sem dúvida fez
a diferença na discussões sobre a SST. Dividida em 10 itens , onde os 5 primeiros tratam
epecificamente sobre caldeiras de forma mais dedalhada.
Na indústria, assim como em outros segmentos, a NR-13 é antes de tudo um fator
importantíssimo para a segurança das pessoas. Representa também, segurança para o
patrimônio da empresa e maior confiabilidade (e conseqüentemente, disponibilidade) dos
equipamentos, na medida em que estes são instalados, operados, inspecionados e reparados
dentro de padrões estabelecidos.
A NR-13 encontra respaldo jurídico, a nível de legislação ordinária, através dos
artigos 187 e 188 da CLT, a seguir transcritos:
Art. 187. ―As caldeiras, equipamentos e recipientes em geral que operam sob pressão
deverão dispor de válvulas e outros dispositivos de segurança, que evitem seja ultrapassada
a pressão interna de trabalho compatível com a sua resistência.
Parágrafo único. O Ministério do Trabalho expedirá normas complementares quanto à
segurança das caldeiras, fomos e recipientes sob pressão, especialmente quanto ao
revestimento interno, à localização, à ventilação dos locais e outros meios de eliminação de
gases ou vapores prejudiciais à saúde, e demais instalações ou equipamentos necessários à
execução segura das tarefas de cada empregado‖.
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Art. 188. ―As caldeiras serão periodicamente submetidas a inspeções de segurança por
engenheiro ou empresa especializada, inscritos no Ministério do Trabalho, de
conformidade com as instruções que, para esse fim, forem expedidas.
§1º. Toda caldeira será acompanhada de ―prontuário’, com documentação original do
fabricante, abrangendo, no mínimo: especificação técnica, desenhos, detalhes, provas, e
testes realizados durante a fabricação e montagem, características funcionais e a pressão
máxima de trabalho permitida (PMTP), esta última indicada em local visível, na própria
caldeira.
§2º. O proprietário da caldeira deverá organizar, manter atualizado e apresentar, quando
exigido pela autoridade competente, o Registro de Segurança, no qual serão anotadas,
sistematicamente, as indicações das provas efetuadas, inspeções, reparos e quaisquer outras
ocorrências.
§3º. Os projetos de instalação de caldeiras, fornos e recipientes sob pressão deverão ser
submetidos à aprovação prévia do órgão regional competente em matéria de segurança do
trabalho‖.
A NR -13 ao

fixar alguns

critérios após a sua ultima revisão tais como:

Profissional Habilitado; Pressão Máxima de Trabalho Permitida — PMTP, ou Pressão
Máxima de Trabalho Admissível — PMTA; Risco grave e iminente a falta de qualquer um
dos seguintes itens: Válvula de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual
ou inferior à PMTA;Instrumento que indique a pressão do vapor acumulado;Injetor ou
outro meio de alimentação de água, independente do sistema principal, em caldeiras a
combustível sólido;Sistema de drenagem rápida de água, em caldeiras de recuperação de
álcalis; Sistema de indicação para controle do nível de água ou outro sistema que evite o
superaquecimento por alimentação deficiente, traz referências palpáveis para a gestão da
segurança dos equipamentos quando em seu bojo exige a documentação devidamente
atualizada no local onde estiver instalado o equipamento, responsabiliza o proprietário pelo
extravio e providenciar sua reconstituição. Garantir o acesso aos empregados envolvidos
na sua operação manutenção, inspeção e a CIPA à toda documentação do equipamento.
Classifica-as segundo a pressão de operação e ao volume interno.Discriminar o local e os
requisitos de instalação;Exige o manual de operação em língua nacional atualizado;
Treinamento e estágio para operadores,obrigando ao empregador manter o equipamento
sob responsabilidade de um operador qualificado e reciclado periodicamente;Determinar o
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controle da qualidade da água;Estabelece critérios para manutenção, inspeção treinamento
e descarte do equipamento.
Assim ela não deve ser vista como empecilho, mas exatamente o contrário: ela
indica rumos e fixa padrões, e os gestores podem avaliar convenientemente e a qualquer
tempo a situação de conformidade de suas caldeiras. Isto não ocorre quando não há
regulamentos pertinentes. As condições ambientais e dos processos industriais, podem ser
severas, e temperaturas e pressões relativamente altas, reforçam a necessidade de que
caldeiras recebam cuidados adequados.
2.4

Os modelos de Sistema de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional
Os modelos de gestão em segurança e saúde ocupacional surgem na seqüência do

sucesso das normas ISO 9000, as quais evidenciaram o melhor desempenho resultante da
aplicação de sistemas de gestão, auditoria, PDCA e melhoria contínua.
Posteriormente, aparecem as normas de gestão ambiental ISO 14000 com a idéia do
desenvolvimento sustentável, que estabelece novas prioridades para a ação política em
função da nova concepção do desenvolvimento. A certificação pela ISO 14000 exige das
empresas fornecedoras de produtos e serviços um maior conhecimento tecnológico para o
desenvolvimento e controle de produção não poluidores.
2.4.1 A OHSAS 18001:1999
A primeira das normas de Sistema de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional
(SGSSO) foi a OHSAS 18001, a qual foi baseada na BS 8800, uma primeira proposta que
apontava três alternativas de modelagem – baseado na ISO 9001:1994, baseado no modelo
do governo inglês HS/E, e baseado na ISO 14001. A OHSAS 18001:1999 direcionou para
o modelo básico da ISO 14001.
Outros pontos de importância da norma são benefícios econômicos e também
ganhos intangíveis como imagem positiva da empresa, associada à segurança e ás boas
práticas, frente aos empregados e à sociedade.
Um sistema de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional fornece uma abordagem
sistemática para identificar e reduzir perigos e riscos no trabalho, reduzindo com isso
custos associados a acidentes, incidentes e invalidez resultando um aumento da
produtividade e a motivação.
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A Série OHSAS 18000 é composta pela Especificações para Avaliação da
Segurança e Saúde Ocupacional (OHSAS 18001:1999) e Diretrizes para a Implementação
da Especificação da OHSAS 18001 (OHSAS 18002:2000)
O modelo OHSAS 18001 possui um a correspondência entre os seus elementos e da
ISO 14001:1996 (ver Figura 2.2). A OHSAS 18001 não especifica critérios de desempenho
e nem fornece detalhes de especificação para o projeto de gerenciamento, ela fornece os
requisitos para um Sistema de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho de modo a
permitir o controle dos riscos de acidentes e doenças ocupacionais e melhorar o
desempenho da organização. Está direcionada a segurança e saúde no trabalho e não a
segurança de produtos e serviços.

Figura 2.2 Modelos gerais da ISO14001:1996 e OHSAS 18001:1999

De acordo com Rolim e Rodrigues (2004) a OHSAS 18001 é uma especificação
que tem como objetivo prover as organizações com os elementos de um sistema de gestão
da segurança e saúde do trabalho eficaz.
Já para Benite (2004) a OHSAS 18001 apresentam apenas os requisitos básicos que
devem ser atendidos pelo Sistema de Gestão para Segurança e Saúde no Trabalho, sem
estabelecer como concebê-los, ou quais os resultados mínimos devem ser obtidos. O que
para o autor cada empresa poderá apresentar níveis de desempenho diferentes, em função
da forma em que foram introduzidos e da eficácia dos controles implementados.
Para De Cicco (1996) a OHSAS 18001 contém os requisitos que podem ser
auditadas objetivamente com a finalidade de certificação e/ou auto-declaração, mas a
certificação em conformidade com a OHSAS 18001 só poderá ser concedidos pelos
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Organismos Certificadores (OCs) de forma ―não-acreditada‖ (sem credenciamento) de OC
para esse tema por entidade oficial.
O autor também faz referência que ela delimita a maneira como deve ser
administrada a saúde e a segurança do trabalho nas empresas fornecendo um caminho a ser
analisado, planejado e mantido de acordo com os procedimentos que garantem além dos
benefícios interno, a adequação da organização às exigências legais, principalmente no que
diz respeito às NRs.
Para Cristiane (2002) o modelo OHSAS 18001:1999 é uma norma voluntária de
especificação, isto é, pode ser emitida a quem desejar, uma declaração de conformidade,
com o proposto no modelo, embora não seja uma norma de reconhecimento oficial, e para
ela a auditoria é muito aberta e conta com o critério subjetivo dos auditores.
Já de acordo com Santos (2003) a OHSAS 18001 não é uma norma de âmbito
internacional, como as da série ISO, visto que é classificada com um manual de diretrizes
para a gestão em segurança e saúde do trabalho, e a certificação em sua conformidade só
poderá ser concedida pelos organismos certificadores de forma não-acreditada, ou seja, de
forma voluntária. Segundo o autor ela baseia-se na premissa de que a organização irá
periodicamente, analisar criticamente e a avaliar o seu sistema de gestão, de forma a
identificar oportunidades de melhoria e a implementação das ações necessárias.
A OHSAS 18001 não propõe um nível mínimo de desempenho, a extensão de sua
organização depende de fatores como: política da organização, natureza das atividades, os
riscos e a complexidade das operações. Tem como base de gestão planejar, desenvolver,
avaliar e adotar ações corretivas com vistas à melhoria contínua, consta de 17 requisitos
distribuídos entre seis elementos. Onde os principais elementos são: política, planejamento,
implementação, avaliação, ações corretivas e a revisão da gestão.
A diretriz OHSAS 18002:2000 explica os princípios da OHSAS 18001:1999 e
fornece detalhes para o desenvolvimento e aplicação dos elementos previstos, não cria
requerimentos adicionais, nem abordagem obrigatória para implementação dos elementos
do sistema.
As orientações contêm todos os requisitos apontados na OHSAS 18001, juntamente
com um guia explanatório em cada seção, ela fornece orientações de como as várias partes
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do sistema de gestão devem interagir umas com as outras, com a avaliação de risco
formando a base do sistema de gestão
2.4.2 O modelo da OIT – ILO/OSH:2001
Apenas em 1998, a OIT, com seu grupo de trabalho responsável pela área de
Segurança e Higiene no Trabalho, assumiu todo o processo de elaboração de um guia
internacional, com a cooperação da Associação Internacional de Higiene no Trabalho
(AIHT) e sem a participação da ISO. Este trabalho foi concluído em abril de 2001 com a
aprovação do guia ILO-OSH-2001 - Guidelines on Occupational Safety and Health
Management Systems por diversos países interessados, em um evento chamado "Encuentro
Tripartito de Expertos".
A gestão não deve ter como objetivo apenas atender às exigências legais, mas, a
partir delas, instituir uma cultura de prevenção de acidentes de trabalho que garanta a
segurança e a integridade dos trabalhadores, desencadeando, como conseqüência, o
aumento da produtividade e a melhoria da qualidade dos processos.
Assim, pode-se considerar que há um grande espaço para a reavaliação e para a
implementação de modificações significativas nos modelos de gestão, dentro de um novo
paradigma, no qual os conceitos de desenvolvimento sustentável, e principalmente o de
responsabilidade social, sejam aplicados efetivamente e alicercem as decisões estratégicas
das empresas.
O impacto positivo resultante da introdução dos sistemas de gestão da segurança e
saúde no trabalho (SST), a nível da organização quer no que respeita à na redução dos
perigos e os riscos como na produtividade, é agora reconhecido pelos governos,
empregadores e trabalhadores.
Estas diretrizes sobre sistemas de gestão da SST foram estabelecidas com base nos
princípios acordados pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), a nível
internacional e definidos pelos três mandados da OIT. Esta abordagem Tripartite
proporciona fortaleza, flexibilidade e bases adequadas para o desenvolvimento de uma
cultura sustentável da segurança na organização. Por essa razão, a OIT elaborou diretrizes
voluntárias sobre os Sistemas de Gestão da SST que reflitam os valores e instrumentos
pertinentes da OIT para a proteção da segurança e a saúde dos trabalhadores .
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As recomendações práticas destas diretrizes foram estabelecidas para uso dos
responsáveis da gestão da segurança e saúde no trabalho. Tais recomendações não
possuem caráter obrigatório e não têm por objetivo substituir nem as leis nacionais ou
regulamentos nacionais ou normas vigentes. Sua aplicação não exige certificação.
O empregador tem a obrigação de prestar contas e o dever de organizar a segurança
e saúde no trabalho. A implementação do presente sistema de gestão da SST oferece, entre
outras, uma abordagem útil para que se cumpram estas responsabilidades. A OIT elaborou
suas diretrizes como um instrumento prático para ajudar as organizações e instituições
competentes a melhorarem continuamente a eficácia da SST. Vários países do mundo vêm
adotando nacionalmente o modelo da OIT desde 2001, dentre eles Japão, Irlanda, Israel,
Argentina. A França está estudando seu uso. O Brasil assinou com a OIT em 2005 um
termo de intenção de adotar o modelo de SGSSO da OIT (BRASIL, 2005)
Apesar do seu processo de elaboração ter sido bastante longo em relação a
velocidade de mudanças do mundo globalizado O guia ILO OSH-2001 apresenta as
seguintes características extremamente positivas:
É compatível com outras normas de sistemas de gestão da qualidade e
ambiental, encorajando a integração dos sistemas de gestão;
Exige um grande envolvimento e participação dos trabalhadores nas
definições de políticas, metas, controles, etc.;
Não tem objetivo de substituir legislações e regulamentações nacionais;
Reflete um valor tripartite, ou seja, a sua elaboração procurou atender às
expectativas das três principais partes interessadas em sua efetiva
implementação (governo, empresas e trabalhadores);
Não foi criado com intuito de ser utilizado como referência para certificação
por organismos certificadores; porém, não elimina esta hipótese, desde que
esse reconhecimento de boas práticas seja desejo do país que o adotou como
guia;
Apresenta dois níveis de implementação: um primeiro nacional que busca
orientar os países a criarem estruturas que fomentem a implementação de
SGSSO pelas empresas por meio da criação e regulamentação de leis no
país (Figura 2.3); e um segundo nível, um guia para a implementação de
SGSSO por parte das empresas (Figura 2.4);
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Deixa em aberto a possibilidade de cada país criar suas próprias normas ou
guias de SGSSO, adequando o modelo proposto às particularidades e
especificidades locais e aos diversos setores industriais.

Figura 2.3 Esquema Nacional do ILO/OSH:2001

O modelo de gestão da OIT, ILO/OSH-2001 é também baseado no modelo geral da
ISO 14001, como se pode ver na Figura 2.4.

Figura 2.4 Modelo Geral do ILO/OSH-2001

2.5

Comparação do ILO/OSH-2001 e OHSAS 18001:2007
A OHSAS evoluiu em seu alcance nas empresas. O BSI aponta que em 2007 já

eram mais de 16 mil certificados emitidos em todo o mundo. Há estimativas que no Brasil
já há mais de 500 empresas com certificados OHSAS 18001. Todavia, a força da OIT
como entidade ligada ao trabalho e a existência de um modelo próprio poderia fazer a
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OHSAS 18001 desaparecer caso os países seguissem a orientação da OIT e adotassem o
modelo ILO/OSH-2001, o qual não era atendido plenamente pela OHSAS 18001:1999.
A Tabela 2.1 apresenta os pontos do modelo da ILO/OSH e seus equivalentes na
OHSAS 18001:2007, onde os muitos pontos que não eram atendidos passaram a sê-lo.
Tabela 2.1 Comparação ILO/OSH-2001 com OHSAS 18001:2007
Item
1.0
2.0
3.0
3.1
3.2
3.3

ILO/OSH-2001
Introdução
Objetivos
Estrutura nacional
O Sistema de Gestão de Segurança e Saúde
Ocupacional na Organização
Política de SSO
Participação do trabalhador
Responsabilidade e encargos

3.4
3.5

Competência e treinamento
Documentação do SGSSO

3.6
3.7

Comunicação
Análise crítica inicial

3.8

Planejamento, Desenvolvimento e
Implementação do Sistema

3.9
3.10

Objetivos de SSO
Prevenção de Agentes de Risco

3.10.1

Medidas de Prevenção e Controle

3.10.2

Gestão de Mudanças

3.10.3
3.10.4
3.10.5

Preparação e resposta a emergências
Compras
Contratação

3.11
3.12

Monitoramento e Medição do Desempenho
Investigação de lesões relacionadas ao
trabalho, adoecimento, doenças, e incidentes
e seus impactos no desempenho de
segurança e saúde
Auditoria
4.5.5
Análise Crítica da Administração
4.6

3.13
3.14

Item
1
4.1

OHSAS 18001:2007
Introdução
Escopo
não se aplica
Requisitos Gerais

4.2
4.4.3
4.4.1

Política de SSO
Comunicação, participação e consulta
Recursos, papéis, responsabilidade, encargo,
e autoridade
4.4.2 Competência, treinamento e conscientização
4.4.4 Documentação
4.4.5 Controle de Documentos
4.4.3 Comunicação, participação e consulta
4.3.1 Identificação de agentes de risco, avaliação
de riscos e determinação das medidas de
controle
4.3.1 Identificação de agentes de risco, avaliação
de riscos e determinação das medidas de
controle
4.3.3 Objetivos e Programa(s)
4.3.1 Identificação de agentes de risco, avaliação
de riscos e determinação das medidas de
controle
4.3.1 Identificação de agentes de risco, avaliação
de riscos e determinação das medidas de
controle
4.3.1 Identificação de agentes de risco, avaliação
de riscos e determinação das medidas de
controle
4.4.7 Preparação e resposta a emergências
4.4.6 Controle Operacional
4.3.1 Identificação de agentes de risco, avaliação
de riscos e determinação das medidas de
4.4.6 controle
Controle Operacional
4.5.1 Medição e Monitoramento do Desempenho
4.5.3.1 Investigação de incidente
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Auditoria interna
Análise Crítica da Administração

3.15

Ação Corretiva e Preventiva

3.16

Melhoria contínua
Glossário
Bibliografia

4.5.3.2 Não conformidade, ação corretiva e ação
preventiva
4.6
Análise Crítica da Administração
3
Termos e definições
2
Publicações de referência

Como se pode observar, o objetivo central do BSI na atualização da OHSAS
18001:2007 foi assegurar que as organizações que implementaram um sistema de gestão
OHSAS 18001 podiam estar seguras que seriam também compatíveis com as
recomendações das diretrizes da OIT.
Esse aspecto é importante devido à estrutura de empresas, auditores e consultores
no mercado de OHSAS 18001, o que reduz o impacto da adoção nacional do modelo da
OIT por algum país. Em contrapartida, o SGSSO da OHSAS 18001 ficou mais exigente,
mas tornou-se apenas um passo adiante para as empresas que já tinham implementado a
versão anterior.
2.6

A NR-9, 1994
A outra Norma Regulamentadora associada à NR-13 (e a várias outras) é a NR-9

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, editada inicialmente em 1978 e revisada em
1994.
A NR-9 contém elementos de sistema de gestão embora não tenha sido proposta
neste contexto.
Assim, no próximo capítulo apresenta-se a NR-9 como primeira Norma a ser
analisada para adequação à idéia de SGSSO, comparada ao modelo da OHSAS
18001:2007.
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Capítulo 3
Análise Comparativa da NR-9
à OHSAS 18001:2007

Este capítulo apresenta uma análise da NR-9, Norma Regulamentadora N.9 –
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (Brasil, 1994) comparada à OHSAS
18001:2007.
Inicialmente a NR-9 é analisada em termos de modelo conceitual geral comparada
ao modelo do PCDA. Em seguida se faz a análise do conteúdo inicial da OHSAS 18001 e
na seqüência a análise dos componentes gerais do sistema de gestão (4.1 e 4.2) e de cada
componente de requisitos que seguem o modelo do PDCA – Planejamento (4.3),
Implementação e Operação (4.4), Verificação e Ação Corretiva (4.5), Análise Crítica da
Administração (4.6), conforme modelo visto na Figura 2.x.
3.1

Análise do modelo conceitual geral comparado ao PDCA
A análise sugere que a NR-9 não possui uma estrutura completa de PDCA, mas

atende conceitualmente elementos importantes como Planejamento (P), Execução (D) e
Monitoramento (C). Atende parcialmente a Ação (A) na medida em que possui passagens
tratando de modificação das medidas de controle, sempre que necessário (Ver Anexo 2,
item 9.3.7.1).
Todavia dois pontos que são centrais no PDCA não estão presentes no modelo da
NR-9: a idéia de agir (A) para melhoria melhoria contínua e a idéia de ciclos permanentes
de PDCA retro-alimentados.
A Tabela 3.1 apresenta essa análise em maior detalhe.
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Tabela 3.1 Análise do Modelo conceitual da NR9 com base no modelo conceitual do PDCA
PDCA

NR-9, 1994

Atendimento
NA AP AT

P (Plan)

O item 9.2.1 a) estebalece a nessecidade do planejamento anual
com estabelecimento de metas, prioridades e cronograma, e o item
9.2.1 b) estabelece a definição de estratégia e metodologia de
ação.

x

D (Do)

O item 9.3.6 refere-se a ação

x

C (Check)

O item 9.3.7 trata do monitoramento

x

A (Act - corrigir)

Há passagens sobre medidas para adequação

A (Act – melhorar)

Ausente

x

Melhoria Contínua

Ausente

x

Ciclo do PDCA

Ausente

x

x

Legenda: NA = não atende, AP = atende parcialmente, AT = atende totalmente

3.2

Análise do Conteúdo Preliminar
O conteúdo preliminar da OHSAS 18001:2007 contém informações sobre Escopo

(1), Publicações de Referência (2) e Termos e Definições (3).
A NR-9 possui um elementos que aproximam-se da OHSAS exceto quanto aos
termos e definições e uma melhor definição de documentos de referência (Tabela 3.2)

Tabela 3.2 Análise da NR-9 comparada aos requisitos iniciais da OHSAS 18001:2007
OHSAS 18001:2007

NR-9, 1994

Atendimento
NA AP AT

1. Escopo

Bem definido em 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4

2. Referências

Ausente no início, mas contém algumas referências internas.

x

3. Termos e
Definições

Contém referências aos agentes de risco em 9.1.5. Faltam termos e
definições associadas ao programa de gestão.

x

Legenda: NA = não atende, AP = atende parcialmente, AT = atende totalmente
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x

3.3

Análise relativa ao Conteúdo de Topo do SGSSO OHSAS 18001:2007
O conteúdo de topo do SGSSO refere-se aos requisitos gerais e à política de SSO.

Em termos de requisitos gerais a NR-9 possui conteúdo similar ao seu propósito, mas
carece de uma definição mais clara sobre a política de SSO, sobretudo quanto a definição
de seu conteúdo mínimo.
Tabela 3.3 Análise da NR-9 comparada aos requisitos 4.1 e 4.2 da OHSAS 18001:2007
OHSAS 18001:2007

Atendimento

NR-9, 1994

NA AP AT
4.1 Requisitos Gerais Presente em 9.1.1 e 9.1.2.
4.2 Política de SSO

x

Retirar de texto de 9.1.1, mas falta temas como melhoria continua,
comunicar e outros

x

Legenda: NA = não atende, AP = atende parcialmente, AT = atende totalmente

3.4

Análise do conteúdo relacionado ao 4.3 Planejamento (P)
No grupo de conteúdo relacionado a Planejamento a NR-9 possui diversos

elementos importantes de um moderno sistema de gestão de SSO, tais como identificação e
avaliação de riscos, elementos de gestão de mudanças, hierarquia de medidas de controle
onde o EPI é a última opção, definição de objetivos e análise crítica regular dos mesmos.
Tabela 3.4 Análise da NR-9 comparada ao 4.3 Planejamento (PDAC – Plan) da OHSAS
18001:2007
Requisito OHSAS 18001:2007

NR-9, 1994

Atendimento
NA AP AT

Identificação de
agentes de risco

4.3.1
Identificação de avaliação de riscos
Agentes de
Risco, Avaliação
gestão de mudanças
de Risco e
Determinação de
Controles
medidas de controle,
hierarquia
4.3.2 Requisitos requisitos legais
Legais e outros outros

9.3.3 Reconhecimento (identificação de riscos)

x

9.3.4

x

9.3.2 Antecipação dos riscos ainda na fase de projeto
(identificar, falta elementos posteriores de gestão de
mudanças)

x

9.3.5

x

9.3.5.1 c) NR-15

x

x ausente e não necessário no escopo de uma NR

estabelecer objetivos 9.3.5.1
4.3.3 Objetivos e
estabelecer programa ajuste da NR-13
programa
análise crítica regular 9.2.1.1 análise anual
Legenda: NA = não atende, AP = atende parcialmente, AT = atende totalmente
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x
x
x
x

3.5

Análise do Conteúdo relacionado a 4.4 Implementação e Operação
Neste grupo a NR-9 possui componentes importantes de um SGSSO, tais como a

definição de um responsável pelo programa, a comunicação interna, a documentação de
objetivos.
Parcialmente, a NR-9 ainda possui elementos chaves do SGSSO como
responsabilidade da Direção (empregador, nos termos da NR-9) e controle de contratados
ao apontar para a necessidade de ação integrada dos vários empregadores, embora nesse
último caso a OHSAS 18001 aponte para uma obrigação da empresa contratante do
terceiro e não para uma co-responsabilidade.
Todavia, muitos elementos chaves do SGSSO OHSAS 18001 faltam neste grupo.
São eles:
a) relacionados à gerência: comprometimento de recursos, envolvimento de outros gerentes
e chefias.
b) relacionados ao pessoal da empresa: assegurar competência de SSO, identificar
necessidade e prover treinamentos de SSO.
c) relacionado a comunicação: comunicação com contratados, procedimento de responder
a consultas
d) relacionado a documentos: política de SSO documentada, procedimento de aprovação,
análise crítica de documento, assegurar status de revisão, assegurar versões relevantes nos
locais, assegurar identificação de documentos externos, prevenir uso não intencional de
documentos obsoletos
e) relacionado a controle operacional: controle das operações, controle de compras,
e, muito importante
f) relacionado a emergências: identificação e planejamento de resposta a emergências
Estes pontos sugerem aqui um ponto onde se necessita muitos avanços.
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Tabela 3.5 Análise da NR-9 comparada ao 4.4 Implementação e Operação (PDCA – Do) da
OHSAS 18001:2007
Requisito OHSAS 18001
Responsabilidade da direção
Comprometimento de recursos
Responsável pelo Programa
4.4.1 Recursos,
papéis,
responsabilidade
encargo,
autoridade

Atribuições do responsável pelo
programa

NR-9, 1994
9.4.1, mas pode exigir documento formal
ausente, deve exigir orçamento
9.3.1.1
9.3.1.1, mas pode ser mais preciso,
especialmente por exigir relatório de
desempenho do programa

Envolvimento de outros gerentes e
Ausente
chefias
9.4.2, com objetivo de colaborar, seguir
Exigência de responsabilidade no
orientações, informar de problemas. Falta
local de trabalho
aspectos de responsabilidade por SSO
Assegurar competência de SSO Ausente
4.4.2
Identificar necessidade e prover
Competência,
Ausente
treinamentos de SSO
Treinamento,
Conscientização Procedimento de conscientização 9.6.2 considerar o conhecimento e a
percepção dos trabalhadores
Comunicação interna
9.5
4.4.3
Comunicação, Comunicação com contratados
Ausente
Participação,
Procedimento de responder a
Ausente
Consulta
consultas
Documento de Política
Ausente
4.4.4
Objetivos, Descrição do
Documentação Programa, Documentos usados, 9.2.2
Registros
Procedimento de Aprovação,
análise crítica de documento,
assegurar status de revisão,
4.4.5 Controle de assegurar versões relevantes nos
Ausente
locais, assegurar identificação de
Documentos
documentos externos, prevenir
uso não intencional de
documentos obsoletos
Controle das operações
9.3.6 controle da exposição
Controle de compras
Ausente
9.6.1 alusão à ação integrada de vários
4.4.6 Controle Controle de contratados
empregadores
Operacional
9.3.5.6 critérios de eficácia das medidas
de proteção
Critérios operacionais
9.3.6 controle de exposição, remete para
NR apropriada
Procedimento para identificação Ausente
4.4.7 Preparação
Procedimento para planejamento Ausente
e Resposta a
9.6.3 interrupção do trabalho e
Emergência
Plano de emergência
comunicado ao superior
Legenda: NA = não atende, AP = atende parcialmente, AT = atende totalmente
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Atendimento
NA AP AT
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x

x
x
x
x

3.6

Análise do conteúdo comparado ao 4.5 Verificação
A NR-9 possui os elementos essenciais relacionados ao monitoramento, à exceção

do monitoramento do cumprimento legal.
Mas, se a NR-9 atende em modo bastante razoável ao monitoramento, o qual
corresponde ao Check do PDCA, todavia faltam elementos importantes do Act, o agir para
corrigir. Assim, estão ausentes da NR-9 quatro dos mais importantes conteúdos formais do
SGSSO: a investigação de incidentes, a ação corretiva, a ação preventiva, e, um dos mais
importantes, a auditoria. A Tabela 3.6 apresenta essa análise.
Tabela 3.6 Análise da NR-9 comparada ao 4.5 Verificação (PDCA – Check) da OHSAS
18001:2007
Requisito OHSAS 18001:2007

Atendimento
NA AP AT

Medidas quantitativas e
qualitativas

9.3.7.1

x

Monitoramento dos
objetivos de SSO

9.3.7.1

x

Monitoramento da eficácia
4.5.1 Medição e dos controles e critérios
Monitoramento operacionais
do Desempenho
Monitoramento da
conformidade do programa

9.3.7.1

x

9.3.7.1

x

Monitoramento de doenças,
9.3.7.1
incidentes e acidentes

x

Registro de dados
4.5.2 Avaliação
Avaliação periódica do
de Cumprimento
atendimento à legislação
Legal
Investigação de incidentes
incluindo identificação da
necessidade de ação
4.5.3
Investigação de corretiva, preventiva,
incidentes, não melhoria contínua
conformidade, Investigar e corrigir não
ação preventiva, conformidades
ação corretiva
Ação Corretiva
Ação Preventiva
4.5.4 Controle de Controle e preservação de
registros
registros
4.5.5 Auditoria
Interna

NR-9, 1994

9.3.7.1

x

Ausente

x

Ausente

x

9.3.7.1 alusão a mudanças sempre que
necessário resultante do monitoramento

x

Ausente

x

Ausente

x

9.3.8

x

Planejamento e execução de
auditorias em intervalos
Ausente
planejados

Legenda: NA = não atende, AP = atende parcialmente, AT = atende totalmente
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x

3.7

Análise do conteúdo comparado ao 4.6 Análise Crítica da Administração
Este item é um dos de maior discrepância entre a NR-9 e a OHSAS 18001:2007.

Um ponto central desde a primeira edição da ISO 9001 em 1987, este ponto pretende trazer
para a Direção da empresa a responsabilidade última por acompanhamento e definição da
melhoria contínua do SGSSO. A Tabela 3.7 apresenta a análise.
Tabela 3.7 Análise da NR-9 comparada ao 4.6 Análise Crítica da Administração (PDCA –
Check + Act, reiniciar o ciclo) da OHSAS 18001:2007
Requisito OHSAS 18001:2007

NR-9, 1994

Atendimento
NA AP AT

Análise do Programa pela
Direção
4.6 Análise
Crítica pela
Administração

Ausente

x

Responsabilidade da Direção
9.4.1
de assegurar o Programa
Definição das entradas da
Análise crítica

x

Ausente

Resultados da análise critica Ausente

x

Melhoria continua

x

Ausente

Legenda: NA = não atende, AP = atende parcialmente, AT = atende totalmente

3.8

Síntese da Análise
A NR-9 possui vários elementos importantes que fazem parte de um modelo de

sistema de gestão de segurança e saúde ocupacional como a OHSAS 18001:2007, o que é
de certo modo surpreendente dado sua edição de 1994.
Entretanto, desde sua concepção inicial, a qual não é baseada em PDCA e melhoria
contínua, além de não ter o conceito de auditoria, a NR-9 possui vários pontos onde seria
necessário incrementos importantes para atender a um modelo de SGSSO .
A Tabela 3.8 apresenta essa síntese.
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Tabela 3.8 Síntese da Análise da NR-9
Item

Análise

PDCA

A NR-9 não foi concebida com base em um modelo de
PDCA, mas contém elementos importantes de P, D e C.
falta a idéia de ciclo e de melhoria contínua.

Conteúdo Preliminar (1, 2 e 3)

O conteúdo preliminar é satisfatório, com carência em
termos e definições.

Conteúdo de Topo do SGSSO (4.1, 4.2)

O conteúdo de topo do SGSSO possui como ausência
marcante uma maior definição acerca da política de SSO

Planejamento (4.3)

No planejamento a NR-9 possui praticamente todos
elementos da OHSAS 18001:2007

Implementação e Operação (4.4)

Esse é um dos componentes mais fracos da NR-9 quando
comparados à OHSAS 18001. Destacam-se aqui as
ausências em aspectos ligados a pessoal, operações e
emergências.

Verificação (4.5)

No monitoramento a NR-9 atende bem à OHSAS 18001,
mas nas ações de não conformidade, corretiva, preventiva e
auditor

Análise Crítica da Administração (4.6)

O capítulo seguinte apresenta uma análise da NR-13.
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Capítulo 4
Análise Comparativa NR-13 e
ILO/OSH:2001

4.1

Análise do modelo conceitual geral comparado ao PDCA
Análise do Modelo conceitual da NR-13 com base no modelo conceitual do PDC

sugere que a NR-13 não possui uma estrutura completa de PDCA.
Os itens 13.5.1 e 13.5.2 tratam de maneira superficial a questão de ser planejada e
posta em prática a verificação da condições mínimas do estado de segurança do
equipamento.
Tabela 4.1 Análise da NR13 quanto ao modelo de PDCA
PDCA

NR-13 , 1995

Atendimento
NA AP

AT

P (Plan)

O item 13.5.1 a) estebalece a nessecidade do planejamento anual
com estabelecimento de metas, prioridades e cronograma, e o item
13.5.2 b) estabelece a definição de estratégia e metodologia de ação.

D (Do)

O item 13.5.3 refere-se a ação

x

C (Check)

O item 13.5.6 trata do monitoramento

x

A (Act - corrigir)

Há passagens sobre medidas para adequação

x

A (Act – melhorar)

Ausente

x

Melhoria Contínua

Ausente

x

4.2

x

Análise do Conteúdo Preliminar
As referências feitas a competência profissional e aos códigos de projetos não

deixam claro quais os profissionais são habilitados e quais as normas a serem seguidas
nas várias atividades relacionadas à caldeiras.
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Tabela 4.2 Análise da NR-13 comparada aos requisitos iniciais da OHSAS 18001:2007
OHSAS 18001:2007

NR-13, 1995

Atendimento
NA

AP

1. Escopo

Não definido em 13.1.1, 13.1.2, 13.1.3,

2. Referências

Ausente no início, mas contém algumas referências internas.

x

3. Termos e
Definições

Contém referências aos agentes de risco em 13.1.1, 13.1.2,
13.1.3, mas faltam termos e definições associadas ao
programa de gestão.

x

4.3

AT

x

Análise relativa ao Conteúdo de Topo do SGSSO OHSAS 18001:2007
Nos itens deste grupo apenas o primeiro define o que são caldeiras de maneira

muito simples (13.1.1), o segundo evoca o profissional habilitado para atividades com
caldeiras (13.1.2) e o terceiro faz alusão aos códigos de projetos que podem ser utilizados
para sua fabricação (13.1.3).
É notável a ausência de uma exigência de política de SSO para caldeiras e vasos de
pressão, atividade considerada pela NR13 de risco grave e iminente, ou seja, de alto risco.
Tabela 4.3 Análise da NR-13 comparada aos requisitos 4.1 e 4.2 da OHSAS 18001:2007
Atendimento
OHSAS 18001:2007

NR-13, 1995

NA

4.1 Requisitos Gerais Presente em 13.1.1, 13.1.2, 13.1.3,
4.2 Política de SSO

4.4

Ausente

AP AT
x

x

Análise do conteúdo relacionado ao 4.3 Planejamento (P)
A identificação de Agentes de Risco, Avaliação de Risco e Determinação de

Controles é muito timidamente tratada nos itens deste grupo atendendo-o assim de modo
incipiente.
A ênfase do planejamento na NR13 é o projeto de engenharia da caldeira, sem
todavia apresentar qualquer referência técnica específica ou fazer alusão a norma. Apenas
se restringe a definir que o projeto de instalação deverá conter todos os documentos,
plantas, desenhos, cálculos, pareceres, relatórios, análises, normas, especificações relativos
ao projeto,devidamente assinados pelos profissionais legalmente habilitados.
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Tabela 4.4 Análise da NR-13 comparada ao 4.3 PLanejamento (PDAC – Plan) da OHSAS
18001:2007
Atendimento
Requisito OHSAS 18001:2007
Identificação de
agentes de risco
4.3.1
Identificação de avaliação de riscos
Agentes de
Risco, Avaliação
gestão de mudanças
de Risco e
Determinação de
Controles
medidas de controle,
hierarquia
4.3.2 Requisitos requisitos legais
Legais e outros outros

NR-13, 1995
-

x

-

x

13.2.1 a 13.2.7 Antecipação dos riscos ainda na fase de
projeto
(identificar, falta elementos posteriores de gestão de
mudanças)

x

13.3.1 a 13.3.12

x

13.1.6.3

x

13.1.2

x

estabelecer objetivos 4.3.3 Objetivos e
estabelecer programa ajuste da NR-13
programa
análise crítica regular -

4.5

NA AP AT

x
x
x

Análise do Conteúdo relacionado a 4.4 Implementação e Operação
A Implementação da operação desses equipamentos é muito variável e mostra a

fragilidade no seu atendimento parcial aos

controle operacional exigido pela norma

quando fica reduzido aos relatórios de inspeções e livros de registro, esses obrigatórios e
aos livros de turnos de obrigatoriedade compulsória.
A interrupção do trabalho definida POR RISCO GRAVE IMINENTE é prevista
nos itens citados sem todavia estabelecer qualquer definição sobre plano de emergência.
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Tabela 4.5 Análise da NR-13 comparada ao 4.4 Implementação e Operação (PDCA – Do) da
OHSAS 18001:2007
Requisito OHSAS 18001

NR-13, 1995

Responsabilidade da direção
Comprometimento de recursos
Responsável pelo Programa

13.1.2, mas pode exigir documento formal
Ausente
13.1.6.3
4.4.1 Recuros,
13.1.2 E 13.1.6.3 mas pode ser mais
Atribuições do responsável pelo
papéis,
preciso, especialmente por exigir relatório
responsabiliade programa
de desempenho do programa
encargo,
Envolvimento de outros
13.1.8
autoridade
gerentes e chefias
13.3.4 com objetivo de colaborar, seguir
Exigência de responsabilidade
orientações, informar de problemas. Falta
no local de trabalho
aspectos de responsabilidade por SSO
Assegurar competência de SSO Ausente
4.4.2
Identificar necessidade e prover
Competência,
Ausente
treinamentos de SSO
Treinamento,
13.3.7considerar o conhecimento e a
Conscientização Procedimento de
conscientização
percepção dos trabalhadores
Comunicação
interna
Ausente
4.4.3
Comunicação, Comunicação com contratados Ausente
Participação,
Procedimento de responder a
Ausente
Consulta
consultas
Documento de Política
Ausente
4.4.4
Objetivos, Descrição do
Documentação Programa, Documentos usados, Ausente
Registros
Procedimento de Aprovação,
análise crítica de documento,
assegurar status de revisão,
4.4.5 Controle de assegurar versões relevantes nos
13.1.6 e 13.1.7
locais, assegurar identificação
Documentos
de documentos externos,
prevenir uso não intencional de
documentos obsoletos
Controle das operações
13.3.1 e 13.1.7 controle da operação
Controle de compras
Ausente
13.4.1 alusão à ação integrada de vários
4.4.6 Controle Controle de contratados
empregadores
Operacional
critérios de eficácia das medidas de
proteção
Critérios operacionais
9.3.6 controle de exposição, remete para NR
apropriada
Procedimento para identificação 13.3.1
4.4.7 Preparação Procedimento para planejamento 13.3.1
e Resposta a
apenas estabelece interrupção do trabalho
Emergência
Plano de emergência
por risco grave iminente
13.1.4;13.2.5;13.3.2;13.3.4; 13.3.12; 13.5.1
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Atendimento
NA AP AT
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x

x
x
x
x

4.6

Análise do conteúdo comparado ao 4.5 Verificação
O componente verificação é tratada de maneira muito superficial e somente nos

relatórios de inspeções e livros de registro e quando de sua venda ou transferência devem
acompanhá-la, porém dificilmente esse procedimento é obedecido.
Tabela 4.6 Análise da NR-13 comparada ao 4.5 Verificação (PDCA – Check) da OHSAS
18001:2007
Requisito OHSAS 18001:2007

NR-13, 1995

Atendimento
NA AP AT

Medidas quantitativas e
qualitativas

Ausente

x

Monitoramento dos
objetivos de SSO

Ausente

x

Ausente

x

Ausente

x

Monitoramento de doenças,
Ausente
incidentes e acidentes

x

Monitoramento da eficácia
4.5.1 Medição e dos controles e critérios
Monitoramento operacionais
do Desempenho
Monitoramento da
conformidade do programa

Registro de dados
4.5.2 Avaliação
Avaliação periódica do
de Cumprimento
atendimento à legislação
Legal
Investigação de incidentes
incluindo identificação da
necessidade de ação
4.5.3
Investigação de corretiva, preventiva,
incidentes, não melhoria contínua
conformidade, Investigar e corrigir não
ação preventiva, conformidades
ação corretiva
Ação Corretiva
Ação Preventiva
4.5.4 Controle de Controle e preservação de
registros
registros
4.5.5 Auditoria
Interna

13.5.1.3

x

Ausente

x

Ausente

x

Ausente

x

Ausente

x

Ausente

x

13.1.6.2

Planejamento e execução de
Ausente
auditorias em intervalos
planejados
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x

x

4.7

Análise do conteúdo comparado ao 4.6 Análise Crítica da Administração
Este item acompanha os anteriores na discrepância entre a NR-13 e modelos

modernos de SGSSO como a OHSAS 18001:2007. A Tabela 3.7 apresenta a análise.
Tabela 4.7 Análise da NR-13 comparada ao 4.6 Análise Crítica da Administração (PDCA – Check
+ Act, reiniciar o ciclo) da OHSAS 18001:2007
Atendimento
Requisito OHSAS 18001:2007
Análise do Programa pela
Direção
4.6 Análise
Crítica pela
Administração

4.8

NR-13, 1995
Ausente

Responsabilidade da Direção
13.1.6.1 e 13.1.6.3
de assegurar o Programa
Definição das entradas da
Análise crítica

NA AP AT
x
x

Ausente

Resultados da análise critica Ausente

x

Melhoria continua

x

Ausente

Síntese da Análise
A NR-13 possui muitas lacunas importantes quando comparada a um modelo de

sistema de gestão de segurança e saúde ocupacional como a OHSAS 18001:2007, o que é
de certo modo surpreendente dado sua edição de 1995 dado que existe a NR-9 de 1994.
Esse fato sugere um certo isolamento nos grupos que desenvolvem as NRs, havendo
disparidades significativas entre as normas.
De modo resumido, a NR-13 precisa de uma profunda reformulação para atender
aos requisitos do que se considera modernamente como um programa de SSO no contexto
de sistema de gestão de segurança e saúde ocupacional.
A Tabela 4.8 apresenta essa síntese.
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Tabela 4.8 Síntese da Análise da NR-13
Item

Análise

PDCA

A NR-13 não foi concebida com base em um modelo de
PDCA, e contém alguns elementos incipientes de P, D e C,
além de faltar a idéia de ciclo e de melhoria contínua.

Conteúdo Preliminar (1, 2 e 3)

O conteúdo preliminar é básico, com carência em termos e
definições, por exemplo, do que seja uma caldeira para os
fins da norma.

Conteúdo de Topo do SGSSO (4.1, 4.2)

O conteúdo de topo do SGSSO possui como ausência
marcante uma maior definição acerca da política de SSO

Planejamento (4.3)

O planejamento é básico e refere-se a alguns elementos de
projeto. Há ausência marcante de identificação e avaliação
de riscos. Não há qualquer menção a quais são os riscos de
caldeiras e vasos de pressão.

Implementação e Operação (4.4)

Outro ponto fraco na comparação. Restringe-se a definir
que haja operação conforme o manual da caldeira.

Verificação (4.5)

Acompanha o anterior.

Análise Crítica da Administração (4.6)

Praticamente nada perto do que se exige na OHSAS 18001.

Pela análise realizada, a NR-13 está longe do que a OIT define hoje como ação
capaz de obter de modo eficaz um ambiente de trabalho seguro e saudável.
4.9

Uma visão de profissionais de empresa
Como complemento à análise, foi feita uma entrevista com profissionais ligados a

oito empresas que possuem caldeiras e possuem ou possuíram certificação ISO 9000. Os
profissionais pesquisados foram os representantes da administração, ou seja, os
responsáveis pelo gerenciamento do sistema de gestão da qualidade da empresa – com
experiência e conhecimento sobre sistema de gestão há pelo menos dois anos. Todos os
profissionais têm conhecimento sobre a operação e significado da caldeira em suas
empresas. O questionário da pesquisa está no Anexo 3.
Nesta entrevista se procurou em primeiro lugar verificar a percepção dos
respondentes sobre o cenário de uma NR13 reformulada na perspectiva de SGSSO OHSAS
18001 (ou ILO/OSH-2001).
Colocou-se aos profissionais três cenários
a) a empresa implementar um SGSSO e ter que desenvolver por si mesma um programa
para as caldeiras que atenda tanto ao SGSSO quanto à NR13.
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b) a empresa implementa um SGSSO e um programa para caldeiras a partir de uma NR13
reformulada e já ajustada ao conceito de SGSSO.
c) a empresa implementa apenas um programa para caldeiras, com a NR13 ajustada ao
conceito de SGSSO.
Os respondentes apresentaram unanimemente a alternativa b como a melhor de
longe, o que sugere a demanda das empresas por uma NR13 melhor e mais adequada à
tendência moderna propugnada pela OIT.
Em segundo lugar, foi apresentado aos respondentes algumas ações decorrentes da
visão moderna da OHSAS 18001 e ILO/OSH-2001, tal como a hierarquia de medidas de
controle onde a prioridade é eliminar o agente de risco.
Foram apresentadas perguntas relacionadas aos principais agentes de risco das
caldeiras e algumas soluções com seu custo aproximado, em escala de 1 a 10 sobre a
probabilidade de que a empresa as faria ou não, onde os extremos seriam certezas de não
fazer [1] ou de fazer [10], o meio da escala seria um Talvez Sim/Talvez Não.
Tabela 4.9 Alguns agentes de risco de caldeiras e soluções
Agente de risco

Solução

Custo

Manuseio de material combustível pelo
operador

Instalar sistema de alimentação mecanizado

5%

Retirada manual de resíduos da fornalha

Sistema mecanizado de retirada de resíduos

5 a10%

Operação com baixo nível de água

Controle automático de nível d´água

Eliminação de combustível que precise ser
manuseado

Substituição da lenha para óleo

< 1%
15 a 20%

As respostas apresentadas na Tabela 4.10 sugerem divergências. Enquanto cinco
das oito empresas parece estar dispostas a investir em ações de topo da hierarquia de
medidas de controle, três delas (38%) provavelmente não fariam esse investimento.
Esse resultado sugere a prática cultural em segurança no Brasil de começar a
prioridade do método de controle pela base da hierarquia, o EPI.
Observe-se que mesmo um custo de 20% do valor da caldeira significa na prática
um aumento anual de menos de 1% no custo da mesma considerando que a vida útil da
caldeira situa-se em 25 anos. Assim, vários respondentes recusaram-se a considerar como
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certa uma ação com evidentes benefícios de segurança a um custo anual de menos de 1%
do valor do equipamento.
Tabela 4.10 Resposta sobre soluções de hierarquia de medidas de controle
Empresas

Solução
A

B

C

D

E

F

G

H

Instalar sistema de alimentação mecanizado

10

10

5

10

7

5

10

10

Sistema mecanizado de retirada de resíduos

7

10

5

7

7

5

10

10

Controle automático de nível d´água

10

10

10

10

10

10

10

10

Substituição da lenha para óleo

7

10

5

10

7

5

10

10

Essa breve amostra sugere duas coisas:
a) que uma NR13 reformulada na direção de SGSSO tenderia a ser amplamente bem
recebida;
b) que elementos mais exigentes de gestão de segurança tal como a hierarquia de medidas
de controle necessitariam de um claro esforço de imposição legal.
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Capítulo 5
Conclusões e Recomendações

Esse capítulo tem como objetivo apresentar uma síntese do conjunto de
informações e resultados obtidos nos capítulo anteriores, recomendações, direções de
pesquisa e considerações finais.
5.1

Principais Resultados
Os principais resultados da pesquisa são quatro:

a) a NR-9 possui elementos importantes que a aproximam de um modelo moderno de
SGSSO para atender à OIT, mas são necessárias melhorias importantes;
b) a NR-13 está muito longe de um modelo moderno de gestão ou programa de SSO,
necessitando de uma profunda reformulação.
c) uma NR-13 reformulada na direção de SGSSO tende a ser muito bem recebida;
d) alguns elementos de maior exigência de gestão de SSO tem que ser impostos por Lei.
5.2

Análise crítica em relação ao objetivo
Considerando o objetivo de analisar as normas legais de segurança no trabalho

relacionadas a caldeiras e vasos de pressão no sentido de uma eventual reformulação na
direção de um modelo de sistema de gestão de segurança e saúde ocupacional, entende-se
que o objetivo foi atingido.
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5.3

Limitações do Trabalho
O trabalho não avança em um esboço de reformulação da NR-13, mas aponta uma

estrutura a ser buscada, a da OHSAS 18001:2007.
A pesquisa com empresas sobre a utilidade de uma NR-13 e NR-9 reformuladas é
pequena e deve ser considerada apenas como indicativa.
5.4

Implicações
O trabalho mostra os pontos fortes da NR-9, o que sugere que nesse caso não se sai

do ―zero‖, mas mostra também que no caso da NR-13 há muito a se fazer para se adequar
ao que o país comprometeu-se junto à OIT e à comunidade internacional.
5.5

Direções de pesquisa
Sugere-se três linhas de pesquisa decorrentes deste trabalho:
Avançar na pesquisa similar a outras NR´s.
Avançar na análise do conjunto das NR´s para identificar se há um
padrão estrutural comum.
Avançar na reformulação da NR-9.
Avançar na reformulação NR-13.

5.6

Recomendações
A principal recomendação é para o MTE. Na medida em que o país assinou termo

de intenção, cabe avançar e tentar buscar aquele objetivo.
Uma recomendação então é que o MTE busque na academia e nos profissionais da
área de sistemas de gestão o apoio científico e técnico para uma reformulação das NR´s na
perspectiva dos SGSSO ILO/OSH-2001 ou OHSAS 18001:2007.
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Anexo 1 NR13
NR 13 - Caldeiras e Vasos de Pressão (113.000-5)
13.1 Caldeiras a vapor - disposições gerais.
13.1.1 Caldeiras a vapor são equipamentos destinados a produzir e acumular vapor sob pressão superior à
atmosférica, utilizando qualquer fonte de energia, excetuando-se os refervedores e equipamentos similares
utilizados em unidades de processo.
13.1.2 Para efeito desta NR, considera-se "Profissional Habilitado" aquele que tem competência legal para o
exercício da profissão de engenheiro na atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento
operação e manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras e vasos de pressão, em conformidade
com a regulamentação profissional vigente no País.
13.1.3 Pressão Máxima de Trabalho Permitida - PMTP ou Pressão Máxima de Trabalho Admissível - PMTA
é o maior valor de pressão compatível com o código de projeto, a resistência dos materiais utilizados, as
dimensões do equipamento e seus parâmetros operacionais.
13.1.4 Constitui risco grave e iminente a falta de qualquer um dos seguintes itens:
a) válvula de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior a PMTA; (113.071-4)
b) instrumento que indique a pressão do vapor acumulado; (113.072-2)
c) injetor ou outro meio de alimentação de água, independente do sistema principal, em caldeiras combustível
sólido; (113.073-0)
d) sistema de drenagem rápida de água, em caldeiras de recuperação de álcalis; (113.074-9)
e) sistema de indicação para controle do nível de água ou outro sistema que evite o superaquecimento por
alimentação deficiente. (113.075-7)
13.1.5 Toda caldeira deve ter afixada em seu corpo, em local de fácil acesso e bem visível, placa de
identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: (113.001-3 / I2)
a) fabricante;
b) número de ordem dado pelo fabricante da caldeira;
c) ano de fabricação;
d) pressão máxima de trabalho admissível;
e) pressão de teste hidrostático;
f) capacidade de produção de vapor;
g) área de superfície de aquecimento;
h) código de projeto e ano de edição.
13.1.5.1 Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria da caldeira, conforme
definida no subitem 13.1.9 desta NR, e seu número ou código de identificação.
13.1.6 Toda caldeira deve possuir, no estabelecimento onde estive instalada, a seguinte documentação,
devidamente atualizada:
a) "Prontuário da Caldeira", contendo as seguintes informações: (113.002-1 / I3)
- código de projeto e ano de edição;
- especificação dos materiais;
- procedimentos utilizados na fabricação, montagem, inspeção final e determinação da PMTA;
- conjunto de desenhos e demais dados necessários para o monitoramento da vida útil da caldeira;
- características funcionais;
- dados dos dispositivos de segurança;
- ano de fabricação;
- categoria da caldeira;
b) "Registro de Segurança", em conformidade com o subitem 13.1.7; (113.003-0 / I4)
c) "Projeto de Instalação", em conformidade com o item 13.2; (113.004-8 / I4)
d) "Projetos de Alteração ou Reparo", em conformidade com os subitens 13.4.2 e 13.4.3; (113.005-6 / I4)
e) "Relatórios de Inspeção", em conformidade com os subitens 13.5.11, 13.5.12 e 13.5.13.
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13.1.6.1 Quando inexistente ou extraviado, o "Prontuário da Caldeira" deve ser reconstituído pelo
proprietário, com responsabilidade técnica do fabricante ou de "Profissional Habilitado", citado no subitem
13.1.2, sendo imprescindível a reconstituição das características funcionais, dos dados dos dispositivos de
segurança e dos procedimentos para determinação da PMTA. (113.006-4 / I3)
13.1.6.2 Quando a caldeira for vendida ou transferida de estabelecimento, os documentos mencionados nas
alíneas "a", "d", e "e" do subitem 13.1.6 devem acompanhá-la.
13.1.6.3 O proprietário da caldeira deverá apresentar, quando exigido pela autoridade competente do órgão
regional do Ministério do Trabalho, a documentação mencionada no subitem 13.1.6. (113.007-2 / I4)
13.1.7 O "Registro de Segurança" deve ser constituído de livro próprio, com páginas numeradas, ou outro
sistema equivalente onde serão registradas:
a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança da caldeira;
b) as ocorrências de inspeções de segurança periódicas e extraordinárias, devendo constar o nome legível e
assinatura de "Profissional Habilitado", citado no subitem 13.1.2, e de operador de caldeira presente na
ocasião da inspeção.
13.1.7.1. Caso a caldeira venha a ser considerada inadequada para uso, o "Registro de Segurança" deve
conter tal informação e receber encerramento formal. (113.008-0 / I4)
13.1.8 A documentação referida no subitem 13.1.6 deve estar sempre à disposição para consulta dos
operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador
na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - Cipa, devendo o proprietário assegurar pleno acesso a essa
documentação. (113.009-9 / I3)
13.1.9 Para os propósitos desta NR, as caldeiras são classificadas em 3 (três) categorias, conforme segue:
a) caldeiras da categoria A são aquelas cuja pressão de operação é igual ou superior 1960 KPa (19.98
Kgf/cm2);
b) caldeiras da categoria C são aquelas cuja pressão de operação é igual ou inferior a 588 KPa (5.99
Kgf/cm2) e o volume interno é igual ou inferior a 100 (cem) litros;
c) caldeiras da categoria B são todas as caldeiras que não se enquadram nas categorias anteriores.
13.2 Instalação de caldeiras a vapor.
13.2.1 A autoria do "Projeto de Instalação" de caldeiras a vapor, no que concerne ao atendimento desta NR, é
de responsabilidade de "Profissional Habilitado", conforme citado no subitem 13.1.2, e deve obedecer aos
aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas Normas Regulamentados, convenções e
disposições legais aplicáveis.
13.2.2 As caldeiras de qualquer estabelecimento devem ser instaladas em "Casa de Caldeiras" ou em local
específico para tal fim, denominado "Área de Caldeiras".
13.2.3 Quando a caldeira for instalada em ambiente aberto, a "Área de Caldeiras" deve satisfazer aos
seguintes requisitos:
a) estar afastada de, no mínimo, 3,00m (três metros) de: (113.010-2 / I4)
- outras instalações do estabelecimento;
- de depósitos de combustíveis, excetuando-se reservatórios para partida com até 2000 (dois mil) litros de
capacidade;
- do limite de propriedade de terceiros;
- do limite com as vias públicas;
b) dispor de pelo menos 2 (duas) saídas amplas, permanentemente desobstruídas e dispostas em direções
distintas;
c) dispor de acesso fácil e seguro, necessário à operação e à manutenção da caldeira, sendo que, para
guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas; (113.011-0 / I4)
d) ter sistema de captação e lançamento dos gases e material particulado, provenientes da combustão, para
fora da área de operação atendendo às normas ambientais vigentes;
e) dispor de iluminação conforme normas oficiais vigentes; 113.012-9 / I4)
f) ter sistema de iluminação de emergência caso operar à noite.
13.2.4 Quando a caldeira estiver instalada em ambiente confinado, a "Casa de Caldeiras" deve satisfazer aos
seguintes requisitos:
a) constituir prédio separado, construído de material resistente ao fogo, podendo ter apenas uma parede
adjacente a outras instalações do estabelecimento, porém com as outras paredes afastadas de, no mínimo,
3,00m (três metros) de outras instalações, do limite de propriedade de terceiros, do limite com as vias

54

públicas e de depósitos de combustíveis, excetuando-se reservatórios para partida com até 2 (dois) mil litros
de capacidade; (113.013-7 / I4)
b) dispor de pelo menos 2 (duas) saídas amplas, permanentemente desobstruídas e dispostas em direções
distintas;
c) dispor de ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas;
d) dispor de sensor para detecção de vazamento de gás quando se tratar de caldeira a combustível gasoso.
e) não ser utilizada para qualquer outra finalidade;
f) dispor de acesso fácil e seguro, necessário à operação e à manutenção da caldeira, sendo que, para guardacorpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas; (113.014-5 / I3)
g) ter sistema de captação e lançamento dos gases e material particulado, provenientes da combustão para
fora da área de operação, atendendo às normas ambientais vigentes;
h) dispor de iluminação conforme normas oficiais vigentes e ter sistema de iluminação de emergência.
13.2.5 Constitui risco grave e iminente o não-atendimento aos seguintes requisitos:
a) para todas as caldeiras instaladas em ambiente aberto, as alíneas "b", "d" e "f" do subitem 13.2.3 desta NR;
b) para as caldeiras da categoria A instaladas em ambientes confinados, as alíneas "a", "b", "c", "d", "e", "g" e
"h" do subitem 13.2.4 desta NR;
c) para as caldeiras das categorias B e C instaladas em ambientes confinados, as alíneas "b", "c", "d", "e", "g"
e "h" do subitem 13.2.4 desta NR.
13.2.6 Quando o estabelecimento não puder atender ao disposto nos subitens 13.2.3 ou 13.2.4, deverá ser
elaborado "Projeto Alternativo de Instalação", com medidas complementares de segurança que permitam a
atenuação dos riscos.
13.2.6.1 O "Projeto Alternativo de Instalação" deve ser apresentado pelo proprietário da caldeira para
obtenção de acordo com a representação sindical da categoria profissional
predominante no estabelecimento.
13.2.6.2 Quando não houver acordo, conforme previsto no subitem 13.2.6.1, a intermediação do órgão
regional do MTb poderá ser solicitada por qualquer uma das partes, e, persistindo o impasse, a decisão caberá
a esse órgão.
13.2.7 As caldeiras classificadas na categoria A deverão possuir painel de instrumentos instalados em sala de
controle, construída segundo o que estabelecem as Normas Regulamentados aplicáveis. (113.015-3 / I4)
13.3 Segurança na operação de caldeiras.
13.3.1 Toda caldeira deve possuir "Manual de Operação" atualizado, em língua portuguesa, em local de fácil
acesso aos operadores, contendo no mínimo: (113.016-1 / I3)
a) procedimentos de partidas e paradas;
b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina;
c) procedimentos para situações de emergência;
d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.
13.3.2 Os instrumentos e controles de caldeiras devem ser mantidos calibrados e em boas condições
operacionais, constituindo condição de risco grave e iminente o emprego de artifícios que neutralizem
sistemas de controle e segurança da caldeira. (113.017-0 / I2)
13.3.3 A qualidade da água deve ser controlada e tratamentos devem ser implementados, quando necessários
para compatibilizar suas propriedades físico-químicas com os parâmetros de operação da caldeira. (113.018-8
/I4)
13.3.4 Toda caldeira a vapor deve estar obrigatoriamente sob operação e controle de operador de caldeira,
sendo que o não - atendimento a esta exigência caracteriza condição de risco grave e iminente.
13.3.5 Para efeito desta NR, será considerado operador de caldeira aquele que satisfizer pelo menos uma das
seguintes condições:0,
a) possuir certificado de "Treinamento de Segurança na Operação de Caldeiras" e comprovação de estágio
prático (b) conforme subitem 13.3.11;
b) possuir certificado de "Treinamento de Segurança na Operação de Caldeiras" previsto na NR 13 aprovada
pela Portaria n° 02, de 08.05.84;
c) possuir comprovação de pelo menos 3 (três) anos de experiência nessa atividade, até 08 de maio de 1984.
13.3.6 O pré-requisito mínimo para participação como aluno, no "Treinamento de Segurança na Operação de
Caldeiras" é o atestado de conclusão do 1° grau.
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13.3.7 O "Treinamento de Segurança na Operação de Caldeiras" deve, obrigatoriamente:
a) ser supervisionado tecnicamente por "Profissional Habilitado" citado no subitem 13.1.2;
b) ser ministrado por profissionais capacitados para esse fim;
c) obedecer, no mínimo, ao currículo proposto no Anexo I-A desta NR.
13.3.8 Os responsáveis pela promoção do "Treinamento de Segurança na Operação de Caldeiras" estarão
sujeitos ao impedimento de ministrar novos cursos, bem como a outras sanções legais cabíveis, no caso de
inobservância do disposto no subitem 13.3.7.
13.3.9 Todo operador de caldeira deve cumprir um estágio prático, na operação da própria caldeira que irá
operar, o qual deverá ser supervisionado, documentado e ter duração mínima de: (113.019-6 / I4)
a) caldeiras da categoria A: 80 (oitenta) horas;
b) caldeiras da categoria B: 60 (sessenta) horas;
c) caldeiras da categoria C: 40 (quarenta) horas.
13.3.10 O estabelecimento onde for realizado o estágio prático supervisionado, deve informar previamente à
representação sindical da categoria profissional predominante no estabelecimento: (113.020-0 / I3)
a) período de realização do estágio;
b) entidade, empresa ou profissional responsável pelo "Treinamento de Segurança na Operação de
Caldeiras";
c) relação dos participantes do estágio.
13.3.11 A reciclagem de operadores deve ser permanente, por meio de constantes informações das condições
físicas e operacionais dos equipamentos, atualização técnica, informações de segurança, participação em
cursos, palestras e eventos pertinentes. (113.021-8 / I2)
13.3.12 Constitui condição de risco grave e iminente a operação de qualquer caldeira em condições diferentes
das previstas no projeto original, sem que:
a) seja reprojetada levando em consideração todas as variáveis envolvidas na nova condição de operação;
b) sejam adotados todos os procedimentos de segurança decorrentes de sua nova classificação no que se
refere a instalação, operação, manutenção e inspeção.
13.4 Segurança na manutenção de caldeiras.
13.4.1 Todos os reparos ou alterações em caldeiras devem respeitar o respectivo código do projeto de
construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: (113.022-6 / I4)
a) materiais;
b) procedimentos de execução;
c) procedimentos de controle de qualidade;
d) qualificação e certificação de pessoal.
13.4.1.1. Quando não for conhecido o código do projeto de construção, deve ser respeitada a concepção
original da caldeira, com procedimento de controle do maior rigor prescrito nos códigos pertinentes.
13.4.1.2. Nas caldeiras de categorias A e B, a critério do "Profissional Habilitado", citado no subitem 13.1.2,
podem ser utilizadas tecnologia de cálculo ou procedimentos mais
avançados, em substituição aos previstos pêlos códigos de projeto.
13.4.2 "Projetos de Alteração ou Reparo" devem ser concebidos previamente nas seguintes situações:
(113.023-4 / I3)
a) sempre que as condições de projeto forem modificadas;
b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança.
13.4.3 O "Projeto de Alteração ou Reparo" deve: (113.024-2 / I3)
a) ser concebido ou aprovado por "Profissional Habilitado", citado no subitem 13.1.2;
b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle qualificação de pessoal.
13.4.4 Todas as intervenções que exijam mandrilamento ou soldagem em partes que operem sob pressão
devem ser seguidas de teste hidrostático, com características definidas pelo "Profissional Habilitado", citado
no subitem 13.1.2. (113.025-0 / I4)
13.4.5 Os sistemas de controle e segurança da caldeira devem ser submetidos à manutenção preventiva ou
preditiva. (113.026-9 / I4)
13.5 Inspeção de segurança de caldeiras.
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13.5.1 As caldeiras devem ser submetidas a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, sendo
considerado condição de risco grave e iminente o não - atendimento aos prazos estabelecidos nesta NR.
(113.078-1)
13.5.2 A inspeção de segurança inicial deve ser feita em caldeiras novas, antes da entrada em funcionamento,
no local de operação, devendo compreender exames interno e externo, teste hidrostático e de acumulação.
13.5.3 A inspeção de segurança periódica, constituída por exames interno e externo, deve ser executada nos
seguintes prazos máximos:
a) 12 (doze) meses para caldeiras das categorias A, B e C;
b) 12 (doze) meses para caldeiras de recuperação de álcalis de qualquer categoria;
c) 24 (vinte e quatro) meses para caldeiras da categoria A, desde que aos 12 (doze) meses sejam testadas as
pressões de abertura das válvulas de segurança;
d) 40 (quarenta) meses para caldeiras especiais conforme definido no item 13.5.5.
13.5.4 Estabelecimentos que possuam "Serviço Próprio de Inspeção de Equipamentos", conforme
estabelecido no Anexo II, podem estender os períodos entre inspeções de segurança, respeitando os seguintes
prazos máximos:
a) 18 (dezoito) meses para caldeiras das categorias B e C;
b) 30 (trinta) meses para caldeiras da categoria A.
13.5.5 As caldeiras que operam de forma contínua e que utilizam gases ou resíduos das unidades de processo,
como combustível principal para aproveitamento de calor ou para fins de controle ambiental podem ser
consideradas especiais quando todas as condições seguintes forem satisfeitas:
a) estiverem instaladas em estabelecimentos que possuam "Serviço Próprio de Inspeção de Equipamentos"
citado no Anexo II;
b) tenham testados a cada 12 (doze) meses o sistema de intertravamento e a pressão de abertura de cada
válvula de segurança;
c) não apresentem variações inesperadas na temperatura de saída dos gases e do vapor durante a operação;
d) exista análise e controle periódico da qualidade da água;
e) exista controle de deterioração dos materiais que compõem as principais partes da caldeira;
f) seja homologada como classe especial mediante:
- acordo entre a representação sindical da categoria profissional predominante no estabelecimento e o
empregador;
- intermediação do órgão regional do MTb, solicitada por qualquer uma das partes quando não houver
acordo;
- decisão do órgão regional do MTb quando persistir o impasse.
13.5.6 Ao completar 25 (vinte e cinco) anos de uso, na sua inspeção subseqüente, as caldeiras devem ser
submetidas a rigorosa avaliação de integridade para determinar a sua vida remanescente e novos prazos
máximos para inspeção, caso ainda estejam em condições de uso. (113.027-7 / I4)
13.5.6.1 Nos estabelecimentos que possuam "Serviço Próprio de Inspeção de Equipamentos", citado no
Anexo II, o limite de 25 (vinte e cinco) anos pode ser alterado em função do acompanhamento das condições
da caldeira, efetuado pelo referido órgão.
13.5.7 As válvulas de segurança instaladas em caldeiras devem ser inspecionadas periodicamente conforme
segue: (113.028-5 / I4)
a) pelo menos 1 (uma) vez por mês, mediante acionamento manual da alavanca, em operação, para caldeiras
das categorias B e C;
b) desmontando, inspecionando e testando em bancada as válvulas flangeadas e, no campo, as válvulas
soldadas, recalibrando-as numa freqüência compatível com a experiência operacional da mesma, porém
respeitando-se como limite máximo o período de inspeção estabelecido no subitem 13.5.3 ou 13.5.4, se
aplicável para caldeiras de categorias A e B.
13.5.8 Adicionalmente aos testes prescritos no subitem 13.5.7, as válvulas de segurança instaladas em
caldeiras deverão ser submetidas a testes de acumulação, nas seguintes oportunidades: (113.029-3 / I4)
a) na inspeção inicial da caldeira;
b) quando forem modificadas ou tiverem sofrido reformas significativas;
c) quando houver modificação nos parâmetros operacionais da caldeira ou variação na PMTA;
d) quando houver modificação na sua tubulação de admissão ou descarga.
13.5.9 A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades:
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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.
13.5.10 A inspeção de segurança deve ser realizada por "Profissional Habilitado", citado no subitem 13.1.2,
ou por "Serviço Próprio de Inspeção de Equipamentos", citado no Anexo II.
13.5.11 Inspecionada a caldeira, deve ser emitido "Relatório de Inspeção", que passa a fazer parte da sua
documentação. (113.030-7 / I4)
13.5.12 Uma cópia do "Relatório de Inspeção" deve ser encaminhada pelo "Profissional Habilitado", citado
no subitem 13.1.2, num prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar do término da inspeção, à representação
sindical da categoria profissional predominante no estabelecimento.
13.5.13 O "Relatório de Inspeção", mencionado no subitem 13.5.11, deve conter no mínimo:
a) dados constantes na placa de identificação da caldeira;
b) categoria da caldeira;
c) tipo da caldeira;
d) tipo de inspeção executada;
e) data de início e término da inspeção;
f) descrição das inspeções e testes executados;
g) resultado das inspeções e providências;
h) relação dos itens desta NR ou de outras exigências legais que não estão sendo atendidas;
i) conclusões;
j) recomendações e providências necessárias;
k) data prevista para a nova inspeção da caldeira;
l) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do "Profissional Habilitado", citado
no subitem 13.1.2 e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção.
13.5.14 Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações dos dados da placa de identificação, a
mesma deve ser atualizada. (113.031-5 / I1)
13.6 Vasos de pressão - disposições gerais.
13.6.1. Vasos de pressão são equipamentos que contêm fluidos sob pressão interna ou externa.
13.6.1.1. O campo de aplicação desta NR, no que se refere a vasos de pressão, está definido no Anexo III.
13.6.1.2. Os vasos de pressão abrangidos por esta NR estão classificados em categorias de acordo com o
Anexo IV.
13.6.2 Constitui risco grave e iminente a falta de qualquer um dos seguintes itens:
a) válvula ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à
PMTA, instalada diretamente no vaso ou no sistema que o inclui; (113.079-0)
b) dispositivo de segurança contra bloqueio inadvertido da válvula quando esta não estiver instalada
diretamente no vaso; (113.080-3)
c) instrumento que indique a pressão de operação. (113.081-1)
13.6.3 Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo em local de fácil acesso e bem visível, placa de
identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: (113.032-3 / I2)
a) fabricante;
b) número de identificação;
c) ano de fabricação;
d) pressão máxima de trabalho admissível;
e) pressão de teste hidrostático;
f) código de projeto e ano de edição.
13.6.3.1 Além da placa de identificação, deverão constar, em local visível, a categoria do vaso, conforme
Anexo IV, e seu número ou código de identificação.
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13.6.4 Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte
documentação devidamente atualizada:
a) "Prontuário do Vaso de Pressão" a ser fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações:
(113.033-1 / I2)
- código de projeto e ano de edição;
- especificação dos materiais;
- procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final e determinação da PMTA;
- conjunto de desenhos e demais dados necessários para o monitoramento da sua vida útil;
- características funcionais;
- dados dos dispositivos de segurança;
- ano de fabricação;
- categoria do vaso;
b) "Registro de Segurança" em conformidade com o subitem 13.6.5; (113.034-0 / I4)
c) "Projeto de Instalação" em conformidade com o item 13.7; (113.035-8 / I4)
d) "Projeto de Alteração ou Reparo" em conformidade com os subitens 13.9.2 e 13.9.3; (113.036-6 / I4)
e) "Relatórios de Inspeção" em conformidade com o subitem 13.10.8.
13.6.4.1 Quando inexistente ou extraviado, o "Prontuário do Vaso de Pressão" deve ser reconstituído pelo
proprietário com responsabilidade técnica do fabricante ou de "Profissional Habilitado", citado no subitem
13.1.2, sendo imprescindível a reconstituição das características funcionais, dos dados dos dispositivos de
segurança e dos procedimentos para determinação da PMTA. (113.037-4 / I2)
13.6.4.2 O proprietário de vaso de pressão deverá apresentar, quando exigida pela autoridade competente do
órgão regional do Ministério do Trabalho, a documentação mencionada no subitem 13.6.4. (113.038-2 / I4)
13.6.5 O "Registro de Segurança" deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema
informatizado ou não com confiabilidade equivalente onde serão registradas:
a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos; (113.039-0 / I3)
b) as ocorrências de inspeção de segurança. (113.040-4 / I4)
13.6.6 A documentação referida no subitem 13.6.4 deve estar sempre à disposição para consulta dos
operadores do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador
na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o proprietário assegurar pleno acesso a
essa documentação inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante no
estabelecimento, quando formalmente solicitado. (113.041-2 / I4)
13.7 Instalação de vasos de pressão.
13.7.1. Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e
indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam facilmente acessíveis. (113.042-0 / I2)
13.7.2 Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes confinados, a instalação deve satisfazer os
seguintes requisitos:
a) dispor de pelo menos 2 (duas) saídas amplas, permanentemente desobstruídas e dispostas em direções
distintas; (113.082-0)
b) dispor de acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para
guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas; (113.043-9 / I3)
c) dispor de ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas; (113.083-8)
d) dispor de iluminação conforme normas oficiais vigentes; (113.044-7 / I3)
e) possuir sistema de iluminação de emergência. (113.084-6)
13.7.3 Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer as alíneas "a",
"b", "d" e "e" do subitem 13.7.2.
13.7.4 Constitui risco grave e iminente o não-atendimento às seguintes alíneas do subitem 13.7.2:
- "a", "c" "d" e "e" para vasos instalados em ambientes confinados;
- "a" para vasos instalados em ambientes abertos;
- "e" para vasos instalados em ambientes abertos e que operem à noite.
13.7.5 Quando o estabelecimento não puder atender ao disposto no subitem 13.7.2, deve ser elaborado
"Projeto Alternativo de Instalação" com medidas complementares de segurança que permitam a atenuação
dos riscos.
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13.7.5.1 O "Projeto Alternativo de Instalação" deve ser apresentado pelo proprietário do vaso de pressão para
obtenção de acordo com a representação sindical da categoria profissional predominante no estabelecimento.
13.7.5.2 Quando não houver acordo, conforme previsto no subitem 13.7.5.1, a intermediação do órgão
regional do MTb poderá ser solicitada por qualquer uma das partes e, persistindo o impasse, a decisão caberá
a esse órgão.
13.7.6 A autoria do "Projeto de Instalação" de vasos de pressão enquadrados nas categorias I, II e III,
conforme Anexo IV, no que concerne ao atendimento desta NR, é de responsabilidade de "Profissional
Habilitado", conforme citado no subitem 13.1.2, e deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio
ambiente previstos nas Normas Regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.
13.7.7. O "Projeto de Instalação" deve conter pelo menos a planta baixa do estabelecimento, com o
posicionamento e a categoria de cada vaso e das instalações de segurança. (113.045-5 / I1)
13.8 Segurança na operação de vasos de pressão.
13.8.1 Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio ou
instruções de operação contidas no manual de operação de unidade onde estiver instalado, em língua
portuguesa e de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: (113.046-3 / I3)
a) procedimentos de partidas e paradas;
b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina;
c) procedimentos para situações de emergência;
d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.
13.8.2 Os instrumentos e controles de vasos de pressão devem ser mantidos calibrados e em boas condições
operacionais. (113.047-1 / I3)
13.8.2.1 Constitui condição de risco grave e iminente o emprego de artifícios que neutralizem seus sistemas
de controle e segurança. (113.085-4)
13.8.3 A operação de unidades que possuam vasos de pressão de categorias "I" ou "II" deve ser efetuada por
profissional com "Treinamento de Segurança na Operação de Unidades de Processos", sendo que o nãoatendimento a esta exigência caracteriza condição de risco grave e iminente. (113.048-0 / I4)
13.8.4 Para efeito desta NR será considerado profissional com "Treinamento de Segurança na Operação de
Unidades de Processo" aquele que satisfizer uma das seguintes condições:
a) possuir certificado de "Treinamento de Segurança na Operação de Unidades de Processo" expedido por
instituição competente para o treinamento;
b) possuir experiência comprovada na operação de vasos de pressão das categorias I ou II de pelo menos 2
(dois) anos antes da vigência desta NR.
13.8.5 O pré-requisito mínimo para participação, como aluno, no "Treinamento de Segurança na Operação de
Unidades de Processo" é o atestado de conclusão do 1º grau.
13.8.6 O "Treinamento de Segurança na Operação de Unidades de Processo" deve obrigatoriamente:
a) ser supervisionado tecnicamente por "Profissional Habilitado" citado no subitem 13.1.2;
b) ser ministrado por profissionais capacitados para esse fim;
c) obedecer, no mínimo, ao currículo proposto no Anexo I-B desta NR.
13.8.7 Os responsáveis pela promoção do "Treinamento de Segurança na Operação de Unidades de Processo"
estarão sujeitos ao impedimento de ministrar novos cursos, bem como a outras sanções legais cabíveis, no
caso de inobservância do disposto no subitem 13.8.6.
13.8.8. Todo profissional com "Treinamento de Segurança na Operação de Unidade de Processo" deve
cumprir estágio prático, supervisionado, na operação de vasos de pressão com as seguintes durações
mínimas: (113.049-8 / I4)
a) 300 (trezentas) horas para vasos de categorias I ou II;
b) 100 (cem) horas para vasos de categorias III, IV ou V.
13.8.9 O estabelecimento onde for realizado o estágio prático supervisionado deve informar previamente à
representação sindical da categoria profissional predominante no estabelecimento: (113.050-1 / I3)
a) período de realização do estágio;
b) entidade, empresa ou profissional responsável pelo "Treinamento de Segurança na Operação de Unidade
de Processo";
c) relação dos participantes do estágio.
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13.8.10 A reciclagem de operadores deve ser permanente por meio de constantes informações das condições
físicas e operacionais dos equipamentos, atualização técnica, informações de segurança, participação em
cursos, palestras e eventos pertinentes. (113.051-0 / I2)
13.8.11. Constitui condição de risco grave e iminente a operação de qualquer vaso de pressão em condições
diferentes das previstas no projeto original, sem que:
a) seja reprojetado levando em consideração todas as variáveis envolvidas na nova condição de operação;
(113.086-2)
b) sejam adotados todos os procedimentos de segurança decorrentes de sua nova classificação no que se
refere à instalação, operação, manutenção e inspeção. (113.087-0)
13.9 Segurança na manutenção de vasos de pressão.
13.9.1 Todos os reparos ou alterações em vasos de pressão devem respeitar o respectivo código de projeto de
construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: (113.052-8 / I4)
a) materiais;
b) procedimentos de execução;
c) procedimentos de controle de qualidade;
d) qualificação e certificação de pessoal.
13.9.1.1 Quando não for conhecido o código do projeto de construção, deverá ser respeitada a concepção
original do vaso, empregando-se procedimentos de controle do maior rigor, prescritos pelos códigos
pertinentes.
13.9.1.2. A critério do "Profissional Habilitado", citado no subitem 13.1.2, podem ser utilizadas tecnologia de
cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pêlos códigos de projeto.
13.9.2 "Projetos de Alteração ou Reparo" devem ser concebidos previamente nas seguintes situações:
(113.053-6 / I3)
a) sempre que as condições de projeto forem modificadas;
b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança.
13.9.3 O "Projeto de Alteração ou Reparo" deve: (113.054-4 / I3)
a) ser concebido ou aprovado por "Profissional Habilitado", citado no subitem 13.1.2;
b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal;
c) ser divulgado para funcionários do estabelecimento que possam estar envolvidos com o equipamento.
13.9.4 Todas as intervenções que exijam soldagem em partes que operem sob pressão devem ser seguidas de
teste hidrostático, com características definidas pelo "Profissional Habilitado", citado no subitem 13.1.2,
levando em conta o disposto no item 13.10. (113.055-2 / I4)
13.9.4.1 Pequenas intervenções superficiais podem ter o teste hidrostático dispensado, a critério do
"Profissional Habilitado", citado no subitem 13.1.2.
13.9.5 Os sistemas de controle e segurança dos vasos de pressão devem ser submetidos à manutenção
preventiva ou preditiva. (113.056-0 / I4)
13.10 Inspeção de segurança de vasos de pressão.
13.10.1 Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e
extraordinária. (113.057-9 / I4)
13.10.2. A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos novos, antes de sua entrada em
funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exame externo, interno e teste
hidrostático, considerando as limitações mencionadas no subitem 13.10.3.5. (113.058-7/ I4)
13.10.3 A inspeção de segurança periódica, constituída por exame externo, interno e teste hidrostático, deve
obedecer aos seguintes prazos máximos estabelecidos a seguir: (113.059-5 / I4)
a) para estabelecimentos que não possuam "Serviço Próprio de Inspeção de
Equipamentos", conforme
citado no Anexo II:
Categoria do Vaso

Exame Externo

Exame Interno

Teste Hidrostático

I

1 ano

3 anos

6 anos

II

2 anos

4 anos

8 anos

III

3 anos

6 anos

12 anos

IV

4 anos

8 anos

16 anos

V

5 anos

10 anos

20 anos
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b) para estabelecimentos que possuam "Serviço Próprio de Inspeção de Equipamentos", conforme citado no
Anexo II:
Categoria do Vaso

Exame Externo

Exame Interno

Teste Hidrostático

I

3 anos

6 anos

12 anos

II

4 anos

8 anos

16 anos

III

5 anos

10anos

a critério

IV

6 anos

12 anos

a critério

V

7 anos

a critério

a critério

13.10.3.1 Vasos de pressão que não permitam o exame interno ou externo por impossibilidade física devem
ser alternativamente submetidos a teste hidrostático, considerando-se as limitações previstas no subitem
13.10.3.5. (113.060-9 / I4)
13.10.3.2 Vasos com enchimento interno ou com catalisador podem ter a periodicidade de exame interno ou
de teste hidrostático ampliada, de forma a coincidir com a época da substituição de enchimentos ou de
catalisador, desde que esta ampliação não ultrapasse 20 (vinte) por cento do prazo estabelecido no subitem
13.10.3 desta NR. (113.061-7 / I4)
13.10.3.3 Vasos com revestimento interno higroscópico devem ser testados hidrostaticamente antes da
aplicação do mesmo, sendo os testes subseqüentes substituídos por técnicas alternativas. (113.062-5 / I4)
13.10.3.4 Quando for tecnicamente inviável e mediante anotação no "Registro de Segurança" pelo
"Profissional Habilitado", citado no subitem 13.1.2, o teste hidrostático pode ser substituído por outra técnica
de ensaio não-destrutivo ou inspeção que permita obter segurança equivalente. (113.063-3 / I4)
13.10.3.5 Considera-se como razões técnicas que inviabilizam o teste hidrostático:
a) resistência estrutural da fundação ou da sustentação do vaso incompatível com o peso da água que seria
usada no teste;
b) efeito prejudicial do fluido de teste a elementos internos do vaso;
c) impossibilidade técnica de purga e secagem do sistema;
d) existência de revestimento interno;
e) influência prejudicial do teste sobre defeitos subcríticos.
13.10.3.6. Vasos com temperatura de operação inferior a 0ºC (zero graus centígrados) e que operem em
condições nas quais a experiência mostre que não ocorre deterioração, ficam dispensados do teste
hidrostático periódico, sendo obrigatório exame interno a cada 20 (vinte) anos e exame externo a cada 2
(dois) anos. (113.064-1 / I4)
13.10.3.7 Quando não houver outra alternativa, o teste pneumático pode ser executado, desde que
supervisionado pelo "Profissional Habilitado", citado no subitem 13.1.2, e cercado de cuidados especiais por
tratar-se de atividade de alto risco. (113.065-0 / I4)
13.10.4 As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e
re0calibradas por ocasião do exame interno periódico. (113.066-8 / I4)
13.10.5 A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: (113.067-6 / I4)
a) sempre que o vaso for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança;
b) quando o vaso for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de
segurança;
c) antes de o vaso ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze)
meses;
d) quando houver alteração do local de instalação do vaso.
13.10.6 A inspeção de segurança deve ser realizada por "Profissional Habilitado", citado no subitem 13.1.2
ou por "Serviço Próprio de Inspeção de Equipamentos", conforme citado no Anexo II. (113.068-4 / I4)
13.10.7 Após a inspeção do vaso deve ser emitido "Relatório de Inspeção", que passa a fazer parte da sua
documentação. (113.069-2 / I4)
13.10.8 O "Relatório de Inspeção" deve conter no mínimo:
a) identificação do vaso de pressão; (113.088-9)
b) fluidos de serviço e categoria do vaso de pressão; (113.089-7)
c) tipo do vaso de pressão; (113.090-0)
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d) data de início e término da inspeção; (113.091-9)
e) tipo de inspeção executada; (113.092-7)
f) descrição dos exames e testes executados; (113.093-5)
g) resultado das inspeções e intervenções executadas; (113.094-3)
h) conclusões; (113.095-1)
i) recomendações e providências necessárias; (113.096-0)
j) data prevista para a próxima inspeção; (113.097-8)
k) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do "Profissional Habilitado", citado
no subitem 13.1.2, e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. (113.098-6)
13.10.9. Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações dos dados da placa de identificação,
a mesma deve ser atualizada. (113.070-6 / I1)
ANEXO I-A
Currículo Mínimo para "Treinamento de Segurança na Operação de Caldeiras"
1. Noções de grandezas físicas e unidades Carga horária: 4 (quatro) horas
1.1. Pressão
1.1.1. Pressão atmosférica
1.1.2. Pressão interna de um vaso
1.1.3. Pressão manométrica, pressão relativa e pressão absoluta
1.1.4. Unidades de pressão
1.2. Calor e temperatura
1.2.1. Noções gerais: o que é calor, o que é temperatura
1.2.2. Modos de transferência de calor
1.2.3. Calor específico e calor sensível
1.2.4. Transferência de calor a temperatura constante
1.2.5. Vapor saturado e vapor superaquecido
1.2.6. Tabela de vapor saturado
2. Caldeiras - considerações gerais Carga horária: 8 (oito) horas
2.1. Tipos de caldeiras e suas utilizações
2.2. Partes de uma caldeira
2.2.1. Caldeiras flamotubulares
2.2.2. Caldeiras aquotubulares
2.2.3. Caldeiras elétricas
2.2.4. Caldeiras a combustíveis sólidos
2.2.5. Caldeiras a combustíveis líquidos
2.2.6. Caldeiras a gás
2.2.7. Queimadores
2.3. Instrumentos e dispositivos de controle de caldeiras
2.3.1. Dispositivo de alimentação
2.3.2. Visor de nível
2.3.3. Sistema de controle de nível
2.3.4. Indicadores de pressão
2.3.5. Dispositivos de segurança
2.3.6. Dispositivos auxiliares
2.3.7. Válvulas e tubulações
2.3.8. Tiragem de fumaça
3. Operação de caldeiras Carga horária: 12 (doze) horas
3.1. Partida e parada
3.2. Regulagem e controle
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3.2.1. de temperatura
3.2.2. de pressão
3.2.3. de fornecimento de energia
3.2.4. do nível de água
3.2.5. de poluentes
3.3. Falhas de operação, causas e providências
3.4. Roteiro de vistoria diária
3.5. Operação de um sistema de várias caldeiras
3.6. Procedimentos em situações de emergência
4. Tratamento de água e manutenção de caldeiras Carga horária: 8 (oito) horas
4.1. Impurezas da água e suas conseqüências
4.2. Tratamento de água
4.3. Manutenção de caldeiras
5. Prevenção contra explosões e outros riscos Carga horária: 4 (quatro) horas
5.1. Riscos gerais de acidentes e riscos à saúde
5.2. Riscos de explosão
6. Legislação e normalização Carga horária: 4 (quatro) horas
6.1. Normas Regulamentadoras
6.2. Norma Regulamentadora 13 - NR 13
ANEXO I-B
Currículo Mínimo para "Treinamento de Segurança na Operação de Unidades de Processo"
1. Noções de grandezas físicas e unidades Carga horária: 4 (quatro) horas
1.1. Pressão
1.1.1. Pressão atmosférica
1.1.2. Pressão interna de um vaso
1.1.3. Pressão manométrica, pressão relativa e pressão absoluta
1.1.4. Unidades de pressão
1.2. Calor e temperatura
1.2.1. Noções gerais: o que é calor, o que é temperatura
1.2.2. Modos de transferência de calor
1.2.3. Calor específico e calor sensível
1.2.4. Transferência de calor a temperatura constante
1.2.5. Vapor saturado e vapor superaquecido
2. Equipamentos de processo Carga horária estabelecida de acordo com a complexidade da unidade,
mantendo um mínimo de 4 (quatro) horas por item, onde aplicável.
2.1. Trocadores de calor
2.2. Tubulação, válvulas e acessórios
2.3. Bombas
2.4. Turbinas e ejetores
2.5. Compressores
2.6. Torres, vasos, tanques e reatores
2.7. Fornos
2.8. Caldeiras
3. Eletricidade Carga horária: 4 (quatro) horas
4. Instrumentação Carga horária: 8 (oito) horas
5. Operação da unidade Carga horária: estabelecida de acordo com a complexidade da unidade
5.1. Descrição do processo
5.2. Partida e parada
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5.3. Procedimentos de emergência
5.4. Descarte de produtos químicos e preservação do meio ambiente
5.5. Avaliação e controle de riscos inerentes ao processo
5.6. Prevenção contra deterioração, explosão e outros riscos
6. Primeiros socorros Carga horária: 8 (oito) horas
7. Legislação e normalização Carga horária: 4 (quatro) horas
ANEXO II
Requisitos para Certificação de "Serviço Próprio de Inspeção de Equipamentos"
Antes de colocar em prática os períodos especiais entre inspeções, estabelecidos nos subitens 13.5.4 e 13.10.3
desta NR, os "Serviços Próprios de Inspeção de Equipamentos" da empresa, organizados na forma de setor,
seção, departamento, divisão, ou equivalente, devem ser certificados pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO diretamente ou mediante "Organismos de Certificação"
por ele credenciados, que verificarão o atendimento aos seguintes requisitos mínimos expressos nas alíneas
"a" a "g". Esta certificação pode ser cancelada sempre que for constatado o não atendimento a qualquer
destes requisitos:
a) existência de pessoal próprio da empresa onde estão instalados caldeira ou vaso de pressão, com dedicação
exclusiva a atividades de inspeção, avaliação de integridade e vida residual, com formação, qualificação e
treinamento compatíveis com a atividade proposta de preservação da segurança;
b) mão-de-obra contratada para ensaios não-destrutivos certificada segundo regulamentação vigente e para
outros serviços de caráter eventual, selecionada e avaliada segundo critérios semelhantes ao utilizado para a
mão-de-obra própria;
c) serviço de inspeção de equipamentos proposto possuir um responsável pelo seu gerenciamento
formalmente designado para esta função;
d) existência de pelo menos 1 (um) "Profissional Habilitado", conforme definido no subitem 13.1.2;
e) existência de condições para manutenção de arquivo técnico atualizado, necessário ao atendimento desta
NR, assim como mecanismos para distribuição de informações quando requeridas;
f) existência de procedimentos escritos para as principais atividades executadas;
g) existência de aparelhagem condizente com a execução das atividades propostas.
ANEXO III
1. Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos:
a) qualquer vaso cujo produto "PV" seja superior a 8 (oito), onde "P" é a máxima pressão de operação em
KPa e "V" o seu volume geométrico interno em m3, incluindo:
- permutadores de calor, evaporadores e similares;
- vasos de pressão ou partes sujeitas a chama direta que não estejam dentro do escopo de outras NR, nem do
item 13.1 desta NR;
- vasos de pressão encamisados, incluindo refervedores e reatores;
- autoclaves e caldeiras de fluido térmico que não o vaporizem;
b) vasos que contenham fluido da classe "A", especificados no Anexo IV, independente das dimensões e do
produto "PV".
2. Esta NR não se aplica aos seguintes equipamentos:
a) cilindros transportáveis, vasos destinados ao transporte de produtos, reservatórios portáteis de fluido
comprimido e extintores de incêndio;
b) os destinados à ocupação humana;
c) câmara de combustão ou vasos que façam parte integrante de máquinas rotativas ou alternativas, tais como
bombas, compressores, turbinas, geradores, motores, cilindros pneumáticos e hidráulicos e que não possam
ser caracterizados como equipamentos independentes;
d) dutos e tubulações para condução de fluido;
e) serpentinas para troca térmica;
f) tanques e recipientes para armazenamento e estocagem de fluidos não enquadrados em normas e códigos
de projeto relativos a vasos de pressão;
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g) vasos com diâmetro interno inferior a 150mm (cento e cinqüenta milímetros) para fluidos das classes "B",
"C" e "D", conforme especificado no Anexo IV.
ANEXO IV
Classificação de Vasos de Pressão
1. Para efeito desta NR, os vasos de pressão são classificados em categorias segundo o tipo de fluido e o
potencial de risco.
1.1. Os fluidos contidos nos vasos de pressão são classificados conforme descrito a seguir:
Classe "A":
- fluidos inflamáveis;
- combustível com temperatura superior ou igual a 200º C (duzentos graus centígrados);
- fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a 20 (vinte) ppm;
- hidrogênio;
- acetileno.
Classe "B":
- fluidos combustíveis com temperatura inferior a 200º C (duzentos graus centígrados);
- fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a 20 (vinte) ppm;
Classe "C":
- vapor de água, gases asfixiantes simples ou ar comprimido;
Classe "D":
- água ou outros fluidos não enquadrados nas classes "A", "B" ou "C", com temperatura superior a 50ºC
(cinqüenta graus centígrados).
1.1.1. Quando se tratar de mistura, deverá ser considerado para fins de classificação o fluido que apresentar
maior risco aos trabalhadores e instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.
1.2. Os vasos de pressão são classificados em grupos de potencial de risco em função do produto "PV", onde
"P" é a pressão máxima de operação em MPa e "V" o seu volume geométrico interno em m3, conforme
segue:
Grupo 1 - PV 100
Grupo 2 - PV < 100 e PV 30
Grupo 3 - PV < 30 e PV 2.5
Grupo 4 - PV < 2.5 e PV 1
Grupo 5 - PV < 1
Declara,
1.2.1. Vasos de pressão que operem sob a condição de vácuo deverão enquadrar-se nas seguintes categorias:
- categoria I: para fluidos inflamáveis ou combustíveis;
- categoria V: para outros fluidos.
1.3. A tabela a seguir classifica os vasos de pressão em categorias de acordo com os grupos de potencial de
risco e a classe de fluido contido.
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CATEGORIAS DE VASOS DE PRESSÃO
Classe de Fluído

Grupo de Potencial de Risco
1
P.V
100

2
P.V < 100
P.V 30

3
P.V < 30
P.V 2,5

4
P.V < 2,5
P.V 1

5
P.V < 1

Categorias
―A‖
- Líquidos inflamáveis, combustível com
temperatura igual ou superior a 200 °C
- Tóxico com limite de tolerância 20 ppm
- Hidrogênio
- Acetileno

I

I

II

III

III

I

II

III

IV

IV

―C‖
- Vapor de água
- Gases asfixiantes simples
- Ar comprimido

I

II

III

IV

V

―D‖
- Água ou outros fluidos não enquadrados
nas classes "A", "B" ou "C" com
temperatura superior a 50 °C

II

III

IV

V

V

―B‖
- Combustível com temperatura menor que
200 °C
- Tóxico com limite de tolerância > 20 ppm

Notas:
a) Considerar volume em m³ e pressão em MPa;
b) Considerar 1 MPa correspondente a 10,197 Kgf/cm².
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Anexo 2 NR9
NR 9 - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS (109.000-3)
9.1. Do objeto e campo de aplicação.
9.1.1. Esta Norma Regulamentadora - NR estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação, por
parte de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados, do Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, visando à preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores,
através da antecipação, reconhecimento, avaliação e conseqüente controle da ocorrência de riscos ambientais
existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção do meio
ambiente e dos recursos naturais. (109.001-1 / I2)
9.1.2. As ações do PPRA devem ser desenvolvidas no âmbito de cada estabelecimento da empresa, sob a
responsabilidade do empregador, com a participação dos trabalhadores, sendo sua abrangência e
profundidade dependentes das características dos riscos e das necessidades de controle. (109.002-0 / I2)
9.1.2.1. Quando não forem identificados riscos ambientais nas fases de antecipação ou reconhecimento,
descritas no itens
9.3.2 e 9.3.3, o PPRA poderá resumir-se às etapas previstas nas alíneas "a" e "i" do subitem 9.3.1.
9.1.3. O PPRA é parte integrante do conjunto mais amplo das iniciativas da empresa no campo da
preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, devendo estar articulado com o disposto nas demais
NR, em especial com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO previsto na NR 7.
9.1.4. Esta NR estabelece os parâmetros mínimos e diretrizes gerais a serem observados na execução do
PPRA, podendo os mesmos ser ampliados mediante negociação coletiva de trabalho.
9.1.5. Para efeito desta NR, consideram-se riscos ambientais os agentes físicos, químicos e biológicos
existentes nos ambientes de trabalho que, em função de sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de
exposição, são capazes de causar danos à saúde do trabalhador.
9.1.5.1. Consideram-se agentes físicos as diversas formas de energia a que possam estar expostos os
trabalhadores, tais como: ruído, vibrações, pressões anormais, temperaturas extremas, radiações ionizantes,
radiações ionizantes, bem como o infra-som e o ultra-som.
9.1.5.2. Consideram-se agentes químicos as substâncias, compostos ou produtos que possam penetrar no
organismo pela via respiratória, nas formas de poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases ou vapores, ou que,
pela natureza da atividade de exposição, possam ter contato ou ser absorvido pelo organismo através da pele
ou por ingestão.
9.1.5.3. Consideram-se agentes biológicos as bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários, vírus, entre
outros.
9.2. Da estrutura do PPRA.
9.2.1. O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais deverá conter, no mínimo, a seguinte estrutura:
a) planejamento anual com estabelecimento de metas, prioridades e cronograma; (109.003-8 / I1)
b) estratégia e metodologia de ação; (109.004-6 / I1)
c) forma do registro, manutenção e divulgação dos dados; (109.005-4 / I1)
d) periodicidade e forma de avaliação do desenvolvimento do PPRA. (109.006-2 / I1)
9.2.1.1. Deverá ser efetuada, sempre que necessário e pelo menos uma vez ao ano, uma análise global do
PPRA para avaliação do seu desenvolvimento e realização dos ajustes necessários e estabelecimento de
novas metas e prioridades. (109.007-0 / I2)
9.2.2. O PPRA deverá estar descrito num documento-base contendo todos os aspectos estruturais constantes
do item 9.2.1.
9.2.2.1. O documento-base e suas alterações e complementações deverão ser apresentados e discutidos na
CIPA, quando existente na empresa, de acordo com a NR 5, sendo sua cópia anexada ao livro de atas desta
Comissão. (109.008-9 / I2)
9.2.2.2. O documento-base e suas alterações deverão estar disponíveis de modo a proporcionar o imediato
acesso às autoridades competentes. (109.009-7 / I2)
9.2.3. O cronograma previsto no item 9.2.1 deverá indicar claramente os prazos para o desenvolvimento das
etapas e cumprimento das metas do PPRA.
9.3. Do desenvolvimento do PPRA.
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9.3.1. O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais deverá incluir as seguintes etapas:
a) antecipação e reconhecimento dos riscos; (109.010-0 / I1)
b) estabelecimento de prioridades e metas de avaliação e controle; (109.011-9 / I1)
c) avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores; (109.012-7 / I1)
d) implantação de medidas de controle e avaliação de sua eficácia; (109.013-5 / I1)
e) monitoramento da exposição aos riscos; (109.014-3 / I1)
f) registro e divulgação dos dados. (109.015-1 / I1)
9.3.1.1. A elaboração, implementação, acompanhamento e avaliação do PPRA poderão ser feitas pelo
Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho - SESMT ou por pessoa ou
equipe de pessoas que, a critério do empregador, sejam capazes de desenvolver o disposto nesta NR.
9.3.2. A antecipação deverá envolver a análise de projetos de novas instalações, métodos ou processos de
trabalho, ou de modificação dos já existentes, visando a identificar os riscos potenciais e introduzir medidas
de proteção para sua redução ou eliminação. (109.016-0 / I1)
9.3.3. O reconhecimento dos riscos ambientais deverá conter os seguintes itens, quando aplicáveis:
a) a sua identificação; (109.017-8 / I3)
b) a determinação e localização das possíveis fontes geradoras; (109.018-6 / I3)
c) a identificação das possíveis trajetórias e dos meios de propagação dos agentes no ambiente de trabalho;
(109.019-4/ I3)
d) a identificação das funções e determinação do número de trabalhadores expostos; (109.020-8 / I3)
e) a caracterização das atividades e do tipo da exposição; (109.021-6 / I3)
f) a obtenção de dados existentes na empresa, indicativos de possível comprometimento da saúde decorrente
do trabalho; (109.022-4 / I3)
g) os possíveis danos à saúde relacionados aos riscos identificados, disponíveis na literatura técnica;
(109.023-2 / I3)
h) a descrição das medidas de controle já existentes. (109.024-0 / I3)
9.3.4. A avaliação quantitativa deverá ser realizada sempre que necessária para:
a) comprovar o controle da exposição ou a inexistência riscos identificados na etapa de reconhecimento;
(109.025-9 /I1)
b) dimensionar a exposição dos trabalhadores; (109.026-7 /I1)
c) subsidiar o equacionamento das medidas de controle. (109.027-5 / I1)
9.3.5. Das medidas de controle.
9.3.5.1. Deverão ser adotadas as medidas necessárias suficientes para a eliminação, a minimização ou o
controle dos riscos ambientais sempre que forem verificadas uma ou mais das seguintes situações:
a) identificação, na fase de antecipação, de risco potencial à saúde; (109.028-3 / I3)
b) constatação, na fase de reconhecimento de risco evidente à saúde; (109.029-1 / I1)
c) quando os resultados das avaliações quantitativas da exposição dos trabalhadores excederem os valores
dos limites previstos na NR 15 ou, na ausência destes os valores limites de exposição ocupacional adotados
pela American Conference of Governmental Industrial Higyenists-ACGIH, ou aqueles que venham a ser
estabelecidos em negociação coletiva de trabalho, desde que mais rigorosos do que os critérios técnico-legais
estabelecidos; (109.030-5 / I1)
d) quando, através do controle médico da saúde, ficar caracterizado o nexo causal entre danos observados na
saúde os trabalhadores e a situação de trabalho a que eles ficam expostos. (109.031-3 / I1).
9.3.5.2. O estudo desenvolvimento e implantação de medidas de proteção coletiva deverão obedecer à
seguinte hierarquia:
a) medidas que eliminam ou reduzam a utilização ou a formação de agentes prejudiciais à saúde;
b) medidas que previnam a liberação ou disseminação desses agentes prejudiciais à saúde; trabalho;
c) medidas que reduzam os níveis ou a concentração desses agentes no ambiente de trabalho.
9.3.5.3. A implantação de medidas de caráter coletivo deverá er acomp anhada de treinamento dos
trabalhadores quanto os procedimentos que assegurem a sua eficiência e de informação sobre as eventuais
limitações de proteção que ofereçam; 9.032-1 / I1)
9.3.5.4. Quando comprovado pelo empregador ou instituição, a inviabilidade técnica da adoção de medidas
de proteção coletiva ou quando estas não forem suficientes ou encontrarem-se em fase de estudo,
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planejamento ou implantação ou ainda em caráter complementar ou emergencial, deverão ser adotadas outras
medidas obedecendo-se à seguinte hierarquia:
a) medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho;
b) utilização de Equipamento de Proteção Individual - EPI.
9.3.5.5. A utilização de EPI no âmbito do programa deverá considerar as Normas Legais e Administrativas
em vigor e envolver no mínimo:
a) seleção do EPI adequado tecnicamente ao risco a que o trabalhador está exposto e à atividade exercida,
considerando-se a eficiência necessária para o controle da exposição ao risco e o conforto oferecido segundo
avaliação do trabalhador usuário;
b) programa de treinamento dos trabalhadores quanto à sua correta utilização e orientação sobre as limitações
de proteção que o EPI oferece;
c) estabelecimento de normas ou procedimento para promover o fornecimento, o uso, a guarda, a
higienização, a conservação, a manutenção e a reposição do EPI, visando a garantir a condições de proteção
originalmente estabelecidas;
d) caracterização das funções ou atividades dos trabalhadores, com a respectiva identificação dos EPI
utilizado para os riscos ambientais.
9.3.5.6. O PPRA deve estabelecer critérios e mecanismos de avaliação da eficácia das medidas de proteção
implantadas considerando os dados obtidos nas avaliações realizadas e no controle médico da saúde previsto
na NR 7.
9.3.6. Do nível de ação.
9.3.6.1. Para os fins desta NR, considera-se nível de ação o valor acima do qual devem ser iniciadas ações
preventivas de forma a minimizar a probabilidade de que as exposições a agentes ambientais ultrapassem os
limites de exposição. As ações devem incluir o monitoramento periódico da exposição, a informação aos
trabalhadores e o controle médico.
9.3.6.2. Deverão ser objeto de controle sistemático as situações que apresentem exposição ocupacional acima
dos níveis de ação, conforme indicado nas alíneas que seguem:
a) para agentes químicos, a metade dos limites de exposição ocupacional considerados de acordo com a
alínea "c" do subitem 9.3.5.1; (109.033-0 / I2)
b) para o ruído, a dose de 0,5 (dose superior a 50%), conforme critério estabelecido na NR 15, Anexo I, item
6. (109.034-8 / I2)
9.3.7. Do monitoramento.
9.3.7.1. Para o monitoramento da exposição dos trabalhadores e das medidas de controle deve ser realizada
uma avaliação sistemática e repetitiva da exposição a um dado risco, visando à introdução ou modificação
das medidas de controle, sempre que necessário.
9.3.8. Do registro de dados.
9.3.8.1. Deverá ser mantido pelo empregador ou instituição um registro de dados, estruturado de forma a
constituir um histórico técnico e administrativo do desenvolvimento do PPRA. (109.035-6 / I1)
9.3.8.2. Os dados deverão ser mantidos por um período mínimo de 20 (vinte) anos. (109.036-4 / I1)
9.3.8.3. O registro de dados deverá estar sempre disponível aos trabalhadores interessados ou seus
representantes e para as autoridades competentes. (109.037-2 / I1)
9.4. Das responsabilidades.
9.4.1. Do empregador:
I - estabelecer, implementar e assegurar o cumprimento do PPRA como atividade permanente da empresa ou
instituição.
9.4.2. Dos trabalhadores:
I - colaborar e participar na implantação e execução do PPRA;
II - seguir as orientações recebidas nos treinamentos oferecidos dentro do PPRA;
III - informar ao seu superior hierárquico direto ocorrências que, a seu julgamento, possam implicar risco à
saúde dos trabalhadores.
9.5. Da informação.
9.5.1. Os trabalhadores interessados terão o direito de apresentar propostas e receber informações e
orientações a fim de assegurar a proteção aos riscos ambientais identificados na execução do
PPRA.(109.038-0 / I2)
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9.5.2. Os empregadores deverão informar os trabalhadores de maneira apropriada e suficiente sobre os riscos
ambientais que possam originar-se nos locais de trabalho e sobre os meios disponíveis para prevenir ou
limitar tais riscos e para proteger-se dos mesmos.
9.6. Das disposições finais.
9.6.1. Sempre que vários empregadores realizem, simultaneamente, atividades no mesmo local de trabalho
terão o dever de executar ações integradas para aplicar as medidas previstas no PPRA visando à proteção de
todos os trabalhadores expostos aos riscos ambientais gerados. (109.039-9 / I2)
9.6.2. O conhecimento e a percepção que os trabalhadores têm do processo de trabalho e dos riscos
ambientais presentes, incluindo os dados consignados no Mapa de Riscos, previsto na NR 5, deverão ser
considerados para fins de planejamento e execução do PPRA em todas as suas fases. (109.040-2 / I2)
9.6.3. O empregador deverá garantir que, na ocorrência de riscos ambientais nos locais de trabalho que
coloquem em situação de grave e iminente risco um ou mais trabalhadores, os mesmos possam interromper
de imediato as suas atividades, comunicando o fato ao superior hierárquico direto para as devidas
providências. (109.041-0 / I2)
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Anexo 3 Questionário
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Anexo 4 Documento
Brasil/OIT, 2005
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