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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta toda problemática envolvida na readequação de 11 

distribuidores de ar recebidos por uma grande empresa do litoral capixaba vindo do 

exterior, para aplicação em um galpão de jateamento e pintura de tubulações, 

fundamentando-se nas normas vigentes. Logo que recebidos, em inspeção realizada 

por um profissional habilitado, os distribuidores de ar foram enquadrados na NR-13 

como vasos de pressão segundo o item 13.2.1 alínea ‘’b’’ e que não havia nenhuma 

documentação que atestasse a qualidade dos equipamentos para operação segundo 

as normas brasileiras e internacionais. Com essa premissa, surgiram duas opções 

para readequação dos distribuidores, a primeira seria a adequação desses 

distribuidores à NR-13 e código ASME Seção VIII Div. I como vasos de pressão, 

incluindo todos testes e certificados necessários para operação de vasos de pressão, 

ou como segunda opção a readequação desses distribuidores de forma que não 

fossem abrangidos pela NR-13, se tornando assim parte da tubulação do sistema de 

ar comprimido do galpão de jateamento e pintura. A segunda opção se mostrou a mais 

promissora para a operação do sistema de ar comprimido, podendo ser executada 

mais rapidamente e com menor custo, além do cumprimento das normas vigentes, 

baseando-se no item 13.2.2 da NR-13 e ASME B31.9. 

 

 

Palavras Chave: Distribuidores de Ar, readequação, ASME Seção VIII Div. I, NR-13. 
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1. INTRODUÇÃO 

Tratando-se de custos, a implantação de um sistema de ar comprimido dentro de uma 

indústria pode ser significativa levando em consideração a produção, preparação, 

distribuição e manutenção. Entretanto, o custo com a energia é em parte compensado 

pelos elementos de preços vantajosos e rentabilidade do equipamento (FIALHO, 

2004). 

Considerando esses fatores, o planejamento é essencial para manter o sistema em 

boas condições de operação e com um mínimo de perdas de carga, a fim de obter 

boa economia e bom desempenho (ROLLINS, 2004). Para tanto, realiza-se um 

dimensionamento com base nos procedimentos da literatura e nas melhores práticas 

de engenharia, que pode garantir uma perfeita instalação e, consequentemente, 

operação do sistema. Portanto, torna-se necessário selecionar cuidadosamente o 

equipamento e elaborar o layout, garantindo assim o sucesso da implantação do 

sistema de ar comprimido. 

Uma empresa de grande porte do litoral capixaba recebeu em sua sede uma 

quantidade de onze distribuidores de ar. Estes equipamentos passaram por inspeção 

realizada por um profissional habilitado e foram classificados como vasos de pressão 

segundo o item 13.2.1 alínea ‘’b’’ da Norma Regulamentadora 13.  

 O item 13.2.1 alínea ‘’b’’ da Norma Regulamentadora 13 se aplica a vasos de pressão 

cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é a pressão máxima de operação em 

kPa, em módulo, e V o seu volume interno em m³. Os equipamentos apresentaram 

P.V maior do que 8, por esse motivo o profissional habilitado os classificou como vasos 

de pressão. 

Já o código ASME utiliza como definição que os vasos de pressão são recipientes 

para contenção de pressão, seja interna ou externa. Os distribuidores de ar foram 

idealizados para conter várias conexões, permitindo assim a correta distribuição do ar 

comprimido, não sendo necessária a contenção de pressão, nem o armazenamento 

desta. 
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Desta forma, foram propostas duas soluções possíveis. A primeira seria adequar os 

distribuidores de ar à NR-13 e ao código de fabricação ASME. A segunda seria fabricar 

novos distribuidores de ar que não se caracterizam como vasos de pressão, tornando-

se parte integrante da tubulação e sejam aptos a operar conforme a demanda dos 

equipamentos. 

A primeira opção não se apresentou viável para a empresa pois era uma solução com 

alto custo, sendo que necessitaria da documentação completa do equipamento. Como 

esta documentação não foi fornecida pelo fabricante, a empresa teria que arcar com 

todos os custos para análise do material e inspeções, de acordo com as normas. 

A segunda opção se apresentou mais viável economicamente e de menor tempo hábil 

para colocar o equipamento em funcionamento, uma vez que a empresa possui mão 

de obra qualificada e material disponível para fabricação. Esta será apresentada no 

seguinte trabalho e consiste em garantir que as alterações propostas irão atender a 

demanda operacional e as normas vigentes. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GERAL 

Tornar um sistema de ar comprimido apto para operação através da readequação dos 

distribuidores de ar que apresente o menor custo. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar as limitações do equipamento fornecido em função das normas 

aplicáveis. 

 Levantar os custos envolvidos relacionados às exigências das normas. 

 Propor um projeto de readequação levando-se em conta a alternativa de menor 

custo. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1. DEFINIÇÃO DE AR COMPRIMIDO  

“O ar comprimido é um produto dotado de alta energia, resultado de uma 

transformação termodinâmica sofrida pelo ar atmosférico por meio do consumo de 

trabalho mecânico de compressão realizado por uma máquina térmica, denominada 

compressor”. (ELETROBRÁS/PROCEL; EFFICIENTIA/FUPAI, 2005).  

3.2. TUBULAÇÕES 

Segundo Telles, 2014, tubos são condutos fechados, destinados a transportar fluidos. 

Todos os tubos são de seção circular, apresentando-se assim como cilindros ocos. 

Chama-se de tubulação um conjunto de tubos e seus diversos acessórios. 

A necessidade da existência de tubulações se deve ao fato de o ponto de geração ou 

de armazenagem do fluido geralmente estar distante do seu ponto de utilização. 

Nas indústrias de processo, o valor das tubulações representa, em média, 20 a 25% 

do custo total da instalação industrial, a montagem das tubulações atinge, em média, 

45 a 50% do custo total da montagem de todos os equipamentos, e o projeto das 

tubulações vale, em média, 20% do custo total do projeto da indústria. (TELLES, 2001) 

Existe uma imensa variedade de casos de emprego de tubulações na indústria. Desta 

forma pode-se classificar as tubulações industriais nas seguintes classes principais 

de emprego: 
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Figura 1 - Classificação de tubulações industriais. 

 

Fonte: Silva Telles, 2001 

3.3. VASO DE PRESSÃO 

O nome vaso de pressão (pressure vessel) designa genericamente todos os 

recipientes estanques, de qualquer tipo, dimensões, formato ou finalidade, capazes 

de conter um fluido pressurizado. (TELLES, 1996) 

Nas indústrias de processo existem algumas condições específicas características 

que tornam necessário um maior grau de confiabilidade para os equipamentos, em 

comparação com o que é normalmente exigido para as demais indústrias em geral 

como por exemplo o regime contínuo de trabalho, equipamentos operando em cadeia 

contínua, e o risco de qualquer falha causar acidentes graves ou até mesmo 

desastres. (TELLES, 1996) 

Os vasos de pressão constituem não só os equipamentos mais importantes da maioria 

das indústrias de processo, como também são geralmente os itens de maior tamanho, 

peso e custo unitário nessas indústrias, representando em média 60% do custo total 

dos materiais e equipamentos de uma unidade de processo. (TELLES, 1996) 
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3.4. NORMAS 

As normas de projeto não foram estabelecidas apenas com o intuito de padronizar e 

simplificar a concepção do vaso de pressão, mas principalmente para garantir 

condições mínimas de segurança para a operação. De fato, a experiência comprovou 

que o cumprimento das exigências dessas normas torna muito mais baixa a 

probabilidade de ocorrência de acidentes graves. Por essa razão, embora as normas 

de projeto possuam caráter legal obrigatório, são em geral exigidas como requisito 

mínimo de segurança por quase todos os projetistas e principalmente usuários de 

vasos de pressão, justamente por representar um considerável acúmulo de 

experiência na tecnologia desses equipamentos. (TELLES, 1996). 

Deve-se salientar que para o completo entendimento se faz necessário um estudo 

aprofundado das normas a seguir. 

3.4.1 Código ASME Seção VIII Divisão 1 

Em 1911, a Sociedade Americana de Engenheiros Mecânicos estabeleceu o Comitê 

de Caldeiras e Vasos de Pressão para formular regras padrão para a construção de 

caldeiras a vapor e outros vasos de pressão. Ao formular as regras, o Comitê 

considera as necessidades dos usuários, fabricantes e inspetores de vasos de 

pressão. O objetivo das regras é proporcionar proteção razoavelmente certa à vida e 

à propriedade e fornecer uma margem para a deterioração do serviço, a fim de 

proporcionar um período de utilidade razoavelmente longo e seguro. Avanços em 

design e materiais e evidências de experiência foram reconhecidos. Este Código 

contém requisitos obrigatórios, proibições específicas e orientação não obrigatória 

para atividades de construção e atividades de inspeção e teste em serviço. (ASME) 

Uma explosão em Londres, em 1815, deu origem a uma investigação, pelo parlamento 

britânico. Chegou-se à conclusão de que o acidente aconteceu devido à má 

construção, a materiais não adequados e à pressão excessiva nas caldeiras. Foi 

imposto então que as caldeiras fossem construídas de ferro forjado, com tampos 

hemisféricos e com duas válvulas de segurança. Essas imposições, que hoje podem 
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parecer simplistas, representaram, entretanto, na época um grande avanço 

tecnológico (TELLES, 1996). 

Em 1905, em Brockton, Massachusetts, ocorreu um trágico acidente em uma fábrica 

de sapatos, matando 58 pessoas e deixando 117 feridos. Depois deste acidente, o 

estado de Massachusetts criou a primeira legislação para projeto e construção de 

caldeiras a vapor. Esta norma foi criada em 1907, conhecida como Massachusetts 

Rules, e estabelecia coeficiente de segurança de 4,5 em relação ao limite de 

resistência do material. Essa norma foi o começo da norma ASME (TELLES, 1996). 

Em 1911, criava-se uma comissão especial da ASME (American Society of 

Mechanical Enginners) para elaborar uma norma cuja primeira edição apareceu em 

1914, contendo apenas caldeiras estacionárias. Só em 1924 seria publicada, pela 

primeira vez, a Seção VIII do Código ASME, relativa aos vasos de pressão não 

sujeitos a chama (TELLES, 1996). 

Esta é a principal norma para realizar um projeto completo de vasos de pressão. A 

norma ASME, Seção VIII é dividida em Divisão 1 e 2, as quais regem todas as 

informações necessárias para se projetar com segurança vasos de pressão, torres e 

aquecedores.  

A divisão 1 é geralmente de emprego mais econômico para vasos de aço-carbono ou 

aços de baixa liga em espessuras até 50 mm, e para vasos de aços inoxidáveis em 

espessuras até 31 mm, e a Divisão 2 é de emprego mais econômico para espessuras 

acima desses limites. A Divisão 2 é obrigatória para os vasos em serviços cíclicos 

(sujeitos à análise de fadiga), vasos de construção especial (multifolheados – 

multilayer – por exemplo) e vasos para serviços muito severos (fluidos altamente 

tóxicos, por exemplo). Em compensação, o emprego da Divisão 2 não é indicado 

quando o fabricante não tem experiência com essa norma, e também quando o vaso 

puder vir a sofrer modificações sensíveis nas condições de operação. (TELLES, 1996) 
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3.4.2 Código ASME B31.9 

A necessidade de um código nacional para a tubulação de pressão tornou-se cada 

vez mais evidente de 1915 a 1925. A American Standards Association (ASA) iniciou o 

Projeto B31 em março de 1926 para atender essa necessidade. A Sociedade 

Americana de Engenheiros Mecânicos (ASME) propôs o trabalho e tem servido como 

patrocinador desde o seu início. 

A primeira edição foi publicada em 1935 como o Código Padrão Provisório Americano 

para Tubulação de Pressão. Manter o Código a par dos desenvolvimentos em design, 

soldagem e de novos padrões e especificações, bem como da evolução das 

condições de serviço, edições novas ou suplementares foram emitidas da seguinte 

forma: 

B31.1-1942 Código Padrão Americano para Tubulação de Pressão 

B31.1-1942 Código Padrão Americano para Tubulação de Pressão 

B31.1a-1944 Suplemento 1 

B31.1b-1947 Suplemento 2 

B31.1-1951 Código Padrão Americano para Tubulação de Pressão 

B31.1a-1953 1 Suplemento a B31.1-1951 

B31.1-1955 Código Padrão Americano para Tubulação de Pressão 

Em 1955, foi tomada a decisão de desenvolver e publicar seções de código separadas 

para várias indústrias. As seções atuais são: 

B31.1 Tubulação de Potência 

B31.3 Tubulação de processo 



19 

 

 

B31.4 Sistemas de transporte de oleodutos para hidrocarbonetos líquidos e outros 

líquidos 

B31.5 Tubulação de Refrigeração 

B31.8 Sistemas de Transmissão de Gás e Distribuição de Tubulação 

B31.9 Tubulação de Serviços de Construção 

B31.11 Sistemas de tubulação para transporte de lodo 

Em 1969, a ASA, renomeou o United States of America Standards Institute (USASI), 

tornou-se American National Standards Institute (ANSI), e o Comitê Seccional B31 

tornou-se o Comitê de Padrões B31. Em 1978, a ASME recebeu acreditação da ANSI 

para organizar a Comitê B31 como o Código ASME para Tubulação de Pressão, com 

seções de código designadas como ANSI/ASME B31. 

A necessidade de uma Seção de Serviços de Construção separada do Código de 

Tubulação de Pressão foi reconhecida por muitos anos. Esta nova Seção de Código, 

ASME B31.9 Building Services Piping, emitida pela primeira 1982, foi desenvolvida 

para preencher essa necessidade. 

O Código foi intencionalmente escrito de forma conservadora, a fim de evitar a 

necessidade de para design complexo, fabricação e critérios de inspeção. Por este 

motivo, a aplicação deste Código espera-se que seja simples e direta. 

Unidades métricas (SI) foram adicionadas entre parênteses após as unidades dos 

EUA. Este Código é baseado nas unidades costumeiras dos EUA. A edição de 2008 

foi aprovada pela ANSI em 1º de abril de 2008 e designada como ASME B31.9-2008. 

A edição de 2011 da B31.9 contém revisões na seção de definições e materiais da 

norma. Além disso, os valores de tensão permitidos foram atualizados para a margem 

de design 3.5. 
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Após aprovação pelo Comitê Principal do B31 e pelo Conselho da ASME sobre 

Códigos de Tecnologia de Pressão e Padrões, e após revisão pública, esta Seção de 

Código foi aprovada pelo ANSI em 11 de fevereiro de 2011. (ASME B31.9 – Building 

Services Piping) 

3.4.3 Norma Regulamentadora 13 

Esta Norma Regulamentadora - NR estabelece requisitos mínimos para gestão da 

integridade estrutural de caldeiras a vapor, vasos de pressão e suas tubulações de 

interligação nos aspectos relacionados à instalação, inspeção, operação e 

manutenção, visando à segurança e à saúde dos trabalhadores. (Norma 

Regulamentadora 13). 

Foi criada em 8 de junho de 1978, sofrendo revisões pela portarias SSMT n.°2, de 8 

de maio de 1984, SSMT n.°23, de 27 de dezembro de 1994, pela Portaria SIT n.º 57, 

de 19 de junho de 2008 e pela portaria MTE nº 594 de 28 de Abril de 2014 (incluindo 

também as tubulações na norma, entre outras mudanças significativas).  

Tanto as caldeiras quanto os vasos de pressão são equipamentos de grande utilidade 

em diversos processos industriais. No entanto, em virtude de sua operação sob 

pressão, e no caso das caldeiras, também sob calor, podem ser causas de graves 

acidentes, motivo pelo qual seu projeto, instalação, operação e manutenção devem 

observar rígidos procedimentos de segurança. A operação desses equipamentos 

também exige a instalação de diversos dispositivos de segurança e controle, a 

manutenção de registros e documentações atualizados, profissionais qualificados e a 

realização de diversas inspeções. (CAMISASSA, 2015) 

Um dos parâmetros a ser observado durante a vida útil das caldeiras e dos vasos de 

pressão é a integridade estrutural desses equipamentos, em razão do processo de 

degradação sofrido por seus componentes ao longo de sua vida útil. Falhas estruturais 

podem ocorrer também em virtude de erros de projeto, inobservância das 

especificações técnicas na fase de fabricação ou condições de operação e 

manutenção incorretas. Por esses motivos, a NR13 estabelece os requisitos mínimos 

que o empregador deve adotar nos procedimentos de gestão da integridade estrutural 
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das caldeiras a vapor, vasos de pressão e respectivas tubulações de interligação, 

durante todo o seu ciclo de vida de forma planejada e controlada, a fim de garantir a 

segurança e a saúde dos trabalhadores. Destaca-se que a avaliação da integridade 

estrutural subsidia não somente sua operação segura, mas também serve de 

parâmetro de projeção da vida remanescente e eventuais reparos para alcançá-la. 

(CAMISASSA, 2015) 

Destaca-se que a NR13 não contém disposições sobre o projeto ou características 

construtivas de caldeiras, vasos de pressão ou tubulações, sendo apenas exigido que 

sejam atendidas as especificações contidas nos códigos de projeto pertinentes. 

(CAMISASSA, 2015) 

3.4.2.1 Informações Comuns a Caldeiras e Vasos De Pressão 

3.4.2.1.1 Profissional Habilitado 

 

A NR13 encarregou ao profissional habilitado (PH) a realização de tarefas específicas 

relativas às caldeiras, vasos de pressão e tubulações. O Profissional Habilitado é a 

referência técnica da qual deve se valer o proprietário da caldeira ou do vaso de 

pressão, pois, na maioria das vezes, este último carece de competência técnica e legal 

para a tomada de decisões relativas a esses equipamentos. 

 

Segundo o item 13.3.2, considera-se Profissional Habilitado aquele que tem 

competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades 

referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, 

inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão e tubulações, em 

conformidade com a regulamentação profissional vigente no país.  

 

Para fins da NR13, os profissionais habilitados são os engenheiros mecânicos, os 

engenheiros navais e os engenheiros civis nos termos da regulamentação do 

CONFEA, com registro no conselho profissional. Dessa forma, os laudos, relatórios e 

pareceres relativos a caldeiras, vasos de pressão e tubulações somente terão valor 
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legal e somente poderão ser aceitos pelo AFT quando assinados por esses 

profissionais devidamente habilitados. (CAMISASSA, 2015) 

3.4.2.1.2 Pressão Máxima De Trabalho Permitida (PMTP) 

 

A pressão máxima de trabalho permitida (PMTP) ou pressão máxima de trabalho 

admissível (PMTA) é o maior valor de pressão de operação da caldeira ou vaso de 

pressão, compatível com o código de projeto, a resistência dos materiais utilizados, 

as dimensões do equipamento e seus parâmetros operacionais. A PMTA (ou PMTP) 

é, portanto, uma especificação de projeto, e corresponde às condições normais mais 

severas de pressão e temperatura utilizadas em operação normal. Essa pressão é 

medida por meio de um instrumento chamado manômetro. (CAMISASSA, 2015) 

Importante esclarecer que o valor da PMTA pode ser alterado ao longo da vida útil da 

caldeira ou do vaso de pressão, em função da alteração da resistência mecânica dos 

materiais empregados, por exemplo, redução de espessura da parede em virtude da 

agressividade do fluido que provoca corrosão. nesse caso, o novo valor da PMTA 

deve ser calculado a partir das fórmulas e tabelas existentes nos respectivos códigos 

de projeto e/ou normas pertinentes. Sempre que houver alteração da PMTA, esta 

deverá ser devidamente documentada em projeto de alteração, com a respectiva 

memória de cálculo. Além disso, a(s) válvula(s) de segurança deverá(ão) ter sua 

pressão de abertura ajustada para o novo valor, a placa de identificação e o prontuário 

deverão ser atualizados. Outros elementos de controle dependentes desse valor 

também devem receber os ajustes necessários. (CAMISASSA, 2015) 

3.4.2.2 Itens da NR 13 pertinentes ao presente estudo 

O Anexo I apresenta todos os itens que devem ser de obrigatoriamente cumpridos 

para o regular e legal funcionamento dos vasos de pressão. A seguir são 

apresentados os principais itens de fácil identificação que devem ser atendidos 

segundo a NR13: 
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 Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso 

e bem visível, de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes 

informações: 

 

a) fabricante; 

b) número de identificação; 

c) ano de fabricação; 

d) pressão máxima de trabalho admissível; 

e) pressão de teste hidrostático de fabricação; 

f) código de projeto e ano de edição. 

 

 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: 

- Código de projeto e ano de edição; 

- Especificação dos materiais; 

- Procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final; 

- Metodologia para estabelecimento da PMTA; 

- Conjunto de desenhos e demais dados necessários para o monitoramento da sua 

vida útil; 

- Pressão máxima de operação; 

- Registros documentais do teste hidrostático; 

- Características funcionais, atualizadas pelo empregador sempre que alteradas os 

originais; 

- Dados dos dispositivos de segurança, atualizados pelo empregador sempre que 

alterados os originais; 

- Ano de fabricação; 

- Categoria do vaso, atualizada pelo empregador sempre que alterada a original; 
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b) Registro de Segurança em conformidade com o item 13.5.1.8; 

 

c) Projeto de alteração ou reparo em conformidade com os itens 13.3.3.3 e 13.3.3.4; 

 

d) Relatórios de inspeção em conformidade com o item 13.5.4.14; 

 

e) Certificados de calibração dos dispositivos de segurança, onde aplicável. 

Vale salientar que nenhum dos itens mencionados acima foi fornecido junto ao 

equipamento. 

3.4.4 Norma Regulamentadora 28 

A NR28 dispõe sobre os procedimentos de fiscalização do cumprimento dos preceitos 

legais e regulamentares referentes à segurança e saúde do trabalhador e também a 

respeito das penalidades nos casos de descumprimento de tais disposições. Além do 

disposto na norma, a fiscalização do cumprimento dessas disposições também deve 

ser efetuada com base no disposto no(a): 

 Regulamento da inspeção do trabalho – RIT (decreto 4.552/2002)1 

 Título VII da CLT (do processo de multas administrativas) 

 Lei n.º 7.855/1989, art. 6.º, § 3.º (Critério Da Dupla Visita) 

O agente da inspeção do trabalho, conforme ainda consta no texto da NR28, é o atual 

auditor fiscal do trabalho (AFT), e a autoridade regional competente é o 

superintendente regional do trabalho e emprego. 

3.4.3.1 Descumprimento reiterado 

Caso o AFT constate descumprimento reiterado das disposições legais e/ou 

regulamentares sobre segurança e saúde do trabalho, deverá apresentar relatório 

circunstanciado ao superintendente regional do trabalho. 
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O item 28.2.3.1 dispõe que o descumprimento reiterado estará caracterizado quando 

ocorrer uma das seguintes situações: 

 Lavratura do auto de infração por três vezes pelo descumprimento do mesmo 

item de NR; 

 Negligência do empregador em cumprir as disposições legais e/ou 

regulamentares sobre segurança e saúde do trabalhador, violando-as 

reiteradamente, deixando de atender às advertências, intimações ou sanções 

e sob reiterada ação fiscal por parte dos agentes da inspeção do trabalho. 

À vista do relatório circunstanciado, o Superintendente Regional Do Trabalho e 

Emprego poderá convocar representante legal da empresa para apurar o motivo da 

irregularidade e propor solução para corrigir as situações que estejam em desacordo 

com exigências legais. 

3.4.3.2 Penalidades 

As infrações às normas de segurança e saúde no trabalho são punidas com multas 

pecuniárias, cujos valores são previstos na NR28, de acordo com cada infração. 

Vejam que a norma estabelece as penalidades cometidas contra as normas 

regulamentadoras. As penalidades referentes ao descumprimento da legislação 

trabalhista encontram-se na legislação esparsa.  

Importante ressaltar também que a lavratura do auto de infração não se confunde com 

a imposição da multa. O primeiro é ato privativo do AFT, o segundo cabe à autoridade 

regional, sendo esta o Superintendente Regional Do Trabalho e Emprego (ou 

autoridade a quem ele tenha delegado competência para a prática do ato). 

Caso o auto de infração lavrado seja considerado procedente, transcorrido o prazo 

para de ampla defesa e contraditório pelo empregador, a autoridade regional impõe 

ao empregador a multa. Caso a multa não seja quitada, o débito é encaminhado à 

Procuradoria Da Fazenda Nacional (PFN), órgão responsável pela inscrição em 

Dívida Ativa e cobrança executiva. (CAMISASSA, 2015) 
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A multa varia entre um valor mínimo e máximo e também em função da infração 

cometida (se “mais grave” ou “menos grave”), se relativa à segurança do trabalho ou 

à saúde (medicina) do trabalho e também em função da quantidade de empregados 

da empresa (quantidade total, incluindo matriz e filiais). (CAMISASSA, 2015) 

3.5. TESTES 

Depois de montado todo o sistema, deve ser feito obrigatoriamente um teste de 

pressão, para a verificação de possíveis vazamentos, sendo essa uma exigência 

comum em todas as normas de projetos de tubulações (TELLES, 1996). 

Na grande maioria dos casos o teste é feito por pressão de água (teste hidrostático; 

em alguns casos especiais, quando não se pode permitir umidade nos tubos, 

presença de água ou carga excessiva nos suportes devido ao peso da água em 

grandes tubulações, utiliza-se ar comprimido (TELLES, 1996). 

O teste de ar comprimido é muito perigoso devido ao risco de explosão em decorrência 

da força elástica do ar, fazendo com que este tipo de teste somente seja aplicado 

quando o teste hidrostático se apresentar inviável (TELLES, 1996).  
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4. METODOLOGIA 

4.1. COLETA DE DADOS 

Os dados necessários para a análise foram obtidos através de visitas ao local onde 

os distribuidores de ar comprimido irão funcionar, desenhos técnicos dos 

equipamentos, dados técnicos do suprimento e consumo de ar comprimido da rede. 

A Tabela 1 apresenta os primeiros dados relevantes que foram necessários para 

iniciar a análise e desenvolvimento deste trabalho.   

Tabela 1-Dados dimensionais dos distribuidores de ar 

EQUIPAMENTO QUANTIDADE DIÂMETRO 
(MM) 

COMPRIMENTO 
(MM) 

VOLUME 
(M³) 

PRESSÃO 
(BAR) 

DISTRIBUIDOR 
DE AR 1 

1 400 3000 0,3768 8 

DISTRIBUIDOR 
DE AR 2 

1 400 1450 0,18212 8 

DISTRIBUIDOR 
DE AR 3 

1 400 800 0,10048 8 

DISTRIBUIDOR 
DE AR 4 

1 300 800 0,05652 8 

DISTRIBUIDOR 
DE AR 5 

1 300 800 0,05652 8 

DISTRIBUIDOR 
DE AR 6 

1 300 1000 0,07065 8 

DISTRIBUIDOR 
DE AR 7 

5 300 800 0,05652 8 

Fonte: Autores 

 

A pressão de operação foi obtida através de manuais dos equipamentos que os 

distribuidores de ar irão suprir, como cabines de pintura e jato de abrasivos. Foi 

verificado que os equipamentos necessitam ser supridos com pelo menos 8 (oito) bar 

de pressão para obter o desempenho esperado. 

Em uma análise prévia a operação dos distribuidores de ar fornecidos, foi verificado 

que os mesmos se enquadrariam na NR13 (Norma Regulamentadora 13 – Caldeira, 

Vaso de Pressão e Tubulação) conforme a alínea b do item 13.2.1 que determina a 

aplicação dessa NR ao seguinte equipamento: Vasos de pressão cujo produto P.V 
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seja superior a 8 (oito), onde P é a pressão máxima de operação em kPa, em módulo, 

e V o seu volume interno em m³. 

Figura 2 - Distribuidores de ar fornecidos 

 

Fonte: Autores 

A Tabela 2 apresenta o cálculo do P.V para cada equipamento, comprovando o 

enquadramento dos mesmos na NR13. 

Tabela 2- P.V dos distribuidores de ar fornecidos 

EQUIPAMENTO VOLUME (M³) PRESSÃO DE OPERAÇÃO (KPa) P.V 

DISTRIBUIDOR DE AR 1 0,3768 800 301,44 

DISTRIBUIDOR DE AR 2 0,18212 800 145,696 

DISTRIBUIDOR DE AR 3 0,10048 800 80,384 

DISTRIBUIDOR DE AR 4 0,05652 800 45,216 

DISTRIBUIDOR DE AR 5 0,05652 800 45,216 

DISTRIBUIDOR DE AR 6 0,07065 800 56,52 

DISTRIBUIDOR DE AR 7 0,05652 800 45,216 

Fonte: Autores 
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O item 13.5.2.1 classifica os vasos de pressão da seguinte forma como mostrado na  

Tabela 3- Grupos de potencial de risco dos vasos de pressão 

CLASSE DE FLUIDO GRUPO POTENCIAL DE RISCO 

1 

P.V> OU = 
100 

2     
P.V<100 
/ P.V > 

OU = 30 

3 

P.V<30 / 
P.V > OU 

= 2,5 

4     
P.V<2,
5/ P.V 
> OU = 

1 

5      
P.V<1 

A 

Fluidos inflamáveis e 
fluidos combustíveis 

com temperatura igual 
ou superior a 

200°C/Tóxico com 
limite de tolerância < ou 

= 20 
ppm/Hidrogênio/Acetile

no. 

I I II III III 

B 

Fluidos combustíveis 
com temperatura menor 
que 200°C/Tóxico com 
limite de tolerância >20 

ppm 

I II III IV IV 
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C 

Vapor de água/Gases 
asfixiantes simples/Ar 

comprimido 

I II III IV V 

D 

Outro fluido 

II III IV V V 

Fonte: Norma Regulamentadora 13 

Para fins de cálculo é necessário considerar o volume em m³ e a pressão em MPa 

que corresponde a 10,197 kgf/cm². Desta forma a Tabela 4 apresenta: 

Tabela 4- P.V dos distribuidores de ar para classificação de grupo 

EQUIPAMENTO VOLUME (M³) PRESSÃO DE OPERAÇÃO 
(Mpa) 

PV 

DISTRIBUIDOR DE AR 
1 

0,3768 0,8 0,30144 

DISTRIBUIDOR DE AR 
2 

0,18212 0,8 0,145696 

DISTRIBUIDOR DE AR 
3 

0,10048 0,8 0,080384 

DISTRIBUIDOR DE AR 
4 

0,05652 0,8 0,045216 

DISTRIBUIDOR DE AR 
5 

0,05652 0,8 0,045216 

DISTRIBUIDOR DE AR 
6 

0,07065 0,8 0,05652 

DISTRIBUIDOR DE AR 
7 

0,05652 0,8 0,045216 

Fonte: Autores 
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Desta forma é possível concluir que todos os vasos de pressão em estudo se 

classificam da seguinte forma: 

Classe do Fluido: C 

Categoria: V 

Grupo: 5 

4.2. INDENTIFICAÇÃO DAS IRREGULARIDADES   

 

Uma vez enquadrados na NR13 os vasos de pressão devem atender uma série de 

requisitos impostos pela norma para sua operação de maneira segura. Além da NR13 

que se aplica a todo território nacional os vasos de pressão devem atender a alguma 

norma de fabricação dos mesmos, sendo a mais conhecida e usual para este tipo de 

equipamento o código ASME (American Society of Mechanical Engineers) Seção VIII 

Divisão 1 conforme citado no item 3.4.1. 

Vale salientar que o item 13.3.3.1 da NR13 determina que:  

“Quando não for conhecido o código de projeto, deve ser respeitada a concepção 

original do vaso de pressão, caldeira ou tubulação, empregando-se os procedimentos 

de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos.” 

Visto que esses vasos de pressão foram fornecidos de um país estrangeiro e sem 

nenhuma documentação de fabricação ou projeto, uma série de irregularidades foram 

identificadas, impedindo a operação de maneira segura dos mesmos. 

4.2.1. Irregularidades segundo o Código ASME 

 

Conforme já mencionado, o código ASME estabelece critérios para fabricação, 

montagem e soldagem de vasos de pressão, a seguir estão dispostos os itens os 

quais deveriam ser cumpridos, no entanto, devido à falta de evidências documentais 

e por inspeções visuais realizadas, não são possíveis de serem identificadas. 
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4.2.1.1 Material 

Segundo (TELLES, 1996), é importante observar que todos os materiais, metálicos ou 

não, empregados na construção de vasos de pressão devem ter suas propriedades 

perfeitamente conhecidas e garantidas, e, por isso, só são usualmente admitidos os 

materiais que obedeçam a alguma Especificação de Material. Essas especificações 

são documentos normativos emitidos por sociedade de normalização reconhecidas, 

públicas ou particulares, ou por alguns fabricantes, contendo geralmente as seguintes 

informações e exigências: descrição e finalidades do material, composição química, 

propriedades mecânicas, ensaios e testes exigidos ou recomendados, condições de 

aceitação, rejeição e marcação do material; poderão ainda conter dados dimensionais, 

propriedades físicas e químicas, exigências suplementares opcionais etc.  

Telles ainda ressalta que todas as normas de projeto de vasos de pressão fazem 

exigências e restrições quanto aos materiais que podem ser empregados. O código 

ASME, Seção VIII, Divisões 1 e 2, só permite que sejam empregados para as partes 

pressurizadas dos vasos (parágrafos UG-4 e AM-100) os materiais que constam nas 

tabelas de tensões admissíveis da norma. Para as partes não pressurizadas 

(suportes, peças internas etc.), admitem-se também outros materiais; entretanto, 

como regra geral, esses materiais devem estar de acordo com alguma Especificação 

de Material. 

Vale salientar que o tipo de material utilizado nos vasos de pressão fornecidos, é 

mencionado apenas no desenho técnico dos vasos como “Fe360D”, no entanto, 

nenhuma certificação ou especificação foi disponibilizada, contrariando a 

recomendação do código e inviabilizando a utilização dos mesmos. 
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4.2.1.2 Conexões 

 

As conexões (pescoços) podem ser soldadas nos cascos dos vasos de pressão de 

duas maneiras, a primeira é chamada de set-on, isto é, não penetrando na parede e 

soldados sobre a face da chapa, ou inseridos (set-in), isto é, penetrando na parede do 

vaso de pressão.  

Em inspeção visual e através de desenho técnico dos vasos, foi possível observar que 

os pescoços de bocais são do tipo set-in, no entanto não é possível identificar se os 

mesmo obedeceram as recomendações do código ASME em relação a montagem e 

solda, o parágrafo UW16 (e) do código determina que pescoços e bocais não 

excedendo NPS (nominal pipe size) 6 (DN 150) podem ser anexados a superfície do 

casco do vaso, internamente ou externamente. 

Figura 3 - Conexões dos vasos de pressão fornecidos 

 

Fonte – Autores 
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Figura 4 - Adaptada do desenho técnico dos vasos de pressão fornecidos 

 

Fonte - Autores 

Levando em consideração que os vasos em estudos detêm tamanho máximo de bocal 

em 6 (seis) polegadas, os mesmos se enquadram perfeitamente nas determinações 

do parágrafo do código citado anteriormente, que especifica a montagem e solda 

conforme a Figura 5:  

Figura 5 - Adaptada do código ASME Seção VIII Div. 1 Figura UW16-1 

 

Fonte – Código ASME Seção VIII Div. 1 

Onde: 

tn = Espessura nominal da parede da conexão 

tw = Dimensão do chanfro na parede do casco, não podendo ser menor do que tn nem 

menor que ¼ de polegada. 

tc = Dimensão da garganta da solda de filete, não podendo ser menor do que ¼ de 

polegada (6mm) ou 0.7tmin. 
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tmin = Espessura menor do que ¾ polegadas ou a menor espessura das partes a serem 

juntadas e soldadas. 

Obs.: A norma recomenda realizar uma reentrância de 1/16 polegada de profundidade 

após o fim do chanfro. 

4.2.1.3 Tampos 

Os tampos dos vasos de pressão fornecidos foram identificados sendo do tipo plano 

conforme podemos verificar na Figura 6. 

Figura 6 - Tampo do vaso de pressão fornecido 

 

Fonte: Autores 

A figura UG-34 do código ASME Seção VIII, Div.1 determina que para o tipo de 

montagem e modelo de tampo utilizado, se faz necessário cumprir o que ilustra a 

Figura 7. 
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Figura 7 - Adaptada do Código ASME Seção VIII, Div.1 Figura UG-34 

 

Fonte – Código ASME Seção VIII, Div.1 

Onde:  

ts = Espessura nominal do casco 

d = Diâmetro do tampo 

t = Mínima espessura requerida para o tampo plano 

Percebe-se que uma solda interna também é requerida, no entanto ao se fazer uma 

inspeção interna ao vaso verificou-se a ausência de solda, conforme mostra a Figura 

8. 

Figura 8 - Imagem interna do vaso de pressão fornecido. 

 

Fonte – Autores 
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4.2.1.4 Reforços requeridos para bocais em tampos planos 

 

Para os vasos de pressão do seguinte estudo é importante ressaltar que os bocais 

variam entre 2 e 4” para aqueles que detém diâmetro do tampo de 300 mm, e 6” para 

os diâmetros de 400 mm.  

Desta forma o parágrafo UG-39 (a) do código ASME Seção VIII, Div.1 determina que 

reforços devem ser aplicados para todas as aberturas em tampos planos, exceto 

aberturas que não excedem ¼ do diâmetro do tampo. Assim podemos isentar os 

bocais de 2” de reforços.  

Figura 9 - Bocal de 2 (duas) polegadas no tampo plano 

 

Fonte: Autores 

No entanto, o parágrafo UG-39 (b)(1) determina que tampos planos que detém uma 

única abertura com diâmetro que não exceda metade do diâmetro do tampo devem 

ser reforçados. Neste caso ambos os bocais de 4 e 6” devem ser reforçados.  

Conforme a Figura 10 é possível verificar que os bocais não apresentam reforços 

como exigidos pelo código. 
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Figura 10 - Bocal de 4 (quatro) polegadas no tampo plano 

 

Figura: Autor 

4.2.1.5 Bocais de Inspeção 

Segundo (TELLES, 1996), as bocas de inspeção são aberturas de pequeno diâmetro, 

que permitem apenas a observação visual do interior do vaso. 

De acordo com o código ASME, Seção VIII, Div.1 (parágrafo UG-46) é obrigatório 

algum meio de visita ou de inspeção interna, em cada compartimento de todos os 

vasos de ar comprimido, ou para qualquer serviço onde haja corrosão ou abrasão na 

parede do vaso. Por esse código, são as seguintes as dimensões mínimas dessas 

aberturas: 

- Vasos com diâmetro de 300 a 400mm: duas aberturas de diâmetro nominal não 

menor que 1½”. 

Os vasos em estudo se enquadram na descrição anterior e alguns deles possuem as 

aberturas, no entanto essas aberturas são destinadas a suprimento de ar (outlet) ou 

dreno do vaso. 
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4.2.1.6 Soldagem 

 

O código ASME, Seção VIII, exige formalmente que o fabricante de um vaso de 

pressão seja o único responsável por todas as soldas efetuadas no vaso, estendendo-

se essa responsabilidade à qualificação dos soldadores, operadores, procedimentos 

e etc. (TELLES, 1996). 

Como mencionado anteriormente, nenhuma documentação foi fornecida com a 

entrega dos vasos de pressão, desta forma é impossível certificar se todas as 

recomendações da norma para o processo de soldagem foram realizadas. 

Silva Telles ainda discorre que todas as soldas dos vasos de pressão, depois de 

completadas, devem ser submetidas a exames não-destrutivos para a detecção de 

possíveis defeitos. Em ordem crescente de confiabilidade, são os seguintes os 

métodos de inspeção de soldas empregados na prática: 

- Inspeção visual. 

- Inspeção com líquidos penetrantes (dye-check). 

- Inspeção com partículas magnéticas (magnetic particles). 

- Inspeção radiográfica: parcial (por amostragem) ou total. 

- Inspeção por ultra-som. 

Vale salientar que nenhum certificado ou relatório de inspeção e testes não-

destrutivos foram disponibilizados pelo fabricante. 

4.2.1.7 Teste Hidrostático 

 

O teste tem por finalidade a detecção de possíveis defeitos, falhas ou vazamentos em 

soldas, roscas, partes mandriladas e em outras ligações no próprio vaso ou em seus 

acessórios externos ou internos. (TELLES, 1996). 

Para os vasos construídos de acordo com o código ASME, Seção VIII, Divisão 1, a 

pressão de teste deve ser no mínimo 1,3 vez a PMTA do vaso (correspondente à 
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espessura corroída), conforme o parágrafo UG-99 dessa norma. A pressão de teste 

poderá também ser 1,3 vez a PMTA do vaso novo e frio, que será em geral um valor 

mais alto. Quando a PMTA do vaso não for calculada, permite-se que a pressão de 

teste seja: 1,3 X pressão de projeto X Sc/Sh, emque  Sc e Sh são, respectivamente, 

as tensões admissíveis do material em temperatura ambiente e na temperatura de 

projeto do vaso. (TELLES, 1996). 

Nenhum relatório de teste de pressão foi disponibilizado juntamente com os vasos em 

estudo. 

4.2.1.8 Controle de Qualidade 

 

A partir da edição de 1977 do código ASME, Seção VIII, foram introduzidos apêndices 

de uso obrigatório (Mandatory Appendix 10, da Seção VIII, Divisão 1, e 18, da Seção 

VIII, Divisão 2), regulamentando o denominado Sistema de Controle de qualidade. 

Esses apêndices contêm uma série de prescrições, principalmente de caráter 

organizacional e administrativo, a que os fabricantes e montadores de vasos de 

pressão devem obedecer, para que os vasos por eles produzidos, tenham uma 

garantia da qualidade satisfatória. Como esses apêndices são obrigatórios, para que 

um vaso de pressão seja considerado como construído de acordo com o código 

ASME, é indispensável que essas prescrições sejam atendidas integralmente. 

(TELLES, 1996). 

Nenhum apêndice foi disponibilizado para os vasos em questão. 

4.2.2 Irregularidades segundo a NR13 

 

A NR13 determina uma série de requisitos para o funcionamento e operação de vasos 

de pressão, em um estudo prévio foi possível verificar que nenhum dos principais  

itens citados no tópico 3.4.2.2 e Anexo I estão sendo cumpridos, o que de fato mostra 

a necessidade de uma readequação para o perfeito funcionamento de acordo com a 

norma vigente. 
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4.3. READEQUAÇÕES PROPOSTAS 

 

Em vista das irregularidades apresentadas nos tópicos anteriores, se faz necessário 

uma readequação dos vasos de pressão segundos as normas de fabricação e 

operação vigentes citadas nos tópicos 3.4.1 e 3.4.2 ou projetar um novo distribuidor 

de ar que não seja enquadrado pela NR13 como vaso de pressão e permita que o 

sistema opere adequadamente sem colocar em risco a saúde e integridade física dos 

colaboradores envolvidos na atividade. 

4.3.1 Readequação segundo o código ASME Seção VIII Divisão 1 E NR13 

 

Para a readequação dos vasos segundo o código ASME e NR13 todos os itens dos 

tópicos 4.2.1 e 4.2.2 devem ser atendidos, necessitando a contratação uma empresa 

especializada que detém de todas as exigências do código ASME Seção VIII, Div.1 e 

profissional habilitado para acompanhar todo o serviço requerido para o reparo dos 

vasos bem como o desenvolvimento de toda a documentação exigida. 

4.3.2 Projeto de novos distribuidores de ar não enquadrados na NR13 

 

O projeto de novos distribuidores de ar baseou-se primeiramente pelo item 13.2.2 da 

NR13 alínea i que determina: 

13.2.2 Os equipamentos abaixo referenciados devem ser inspecionados sob a 

responsabilidade técnica de PH, considerando recomendações do fabricante, códigos 

e normas nacionais ou internacionais a eles relacionados, bem como submetidos a 

manutenção, ficando dispensados do cumprimento dos demais requisitos desta 

NR: 

 

i) vasos de pressão com diâmetro interno inferior a 150 mm (cento e cinquenta 

milímetros) para fluidos das classes B, C e D, conforme especificado no item 13.5.1.2, 

alínea “a” e cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é a pressão máxima de 

operação em kPa, em módulo, e V o seu volume interno em m³; 
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Partindo desta premissa, é importante ressaltar que as linhas secundárias (descidas) 

das tubulações do sistema de ar comprimido onde os distribuidores de ar serão 

anexados, são compostas de tubulações com diâmetros nominais de 50, 100 e 150 

mm. 

 

Desta forma, exceto para as linhas secundárias de 50 mm de diâmetro, os novos 

distribuidores de ar propostos serão projetados com o mesmo diâmetro nominal das 

linhas secundárias, tornando-se assim parte integrante da tubulação.  

 

Um dos objetivos do projeto proposto é garantir o mesmo número de conexões de 

saída de ar (outlets) dos distribuidores de ar antigo nos novos propostos. Levando em 

consideração que as conexões variam entre ½ a 1 ¼ polegadas, usar um distribuidor 

de ar com 50 mm de diâmetro nominal seria inviável pelo comprimento que o mesmo 

teria para atender as múltiplas conexões a ele anexado. 

 

O desenvolvimento do projeto foi baseado no código ASME B31.9 (Bulding Services 

Piping). Este código em seu parágrafo 904.3.2(b) determina que para atender ao 

código, as múltiplas conexões anexadas em um tubo (que nesse caso passa a ser o 

novo distribuidor de ar) precisam apresentar uma distância entre seus centros de pelo 

menos a soma de seus diâmetros internos. 

 

A Figura 11 adaptada do desenho técnico do projeto proposto, mostra as que 

distâncias consideradas entre as conexões (150 mm) estão de acordo com as 

exigências da norma. 
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Figura 11 - Adaptada do projeto proposto para os novos distribuidores de ar 

 
Fonte – Autores 

 

Para a solda dessas conexões o código ASME B31.9 determina duas maneiras como 

ilustrado na Figura 12. 

 

Figura 12 - Adaptada do Código ASME B31.9 

 
 

Fonte – Código ASME B31.9 
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Segundo (TELLES, 2001), as bocas-de-lobo penetrante (Insert Branch) como 

mostrado na Figura 11, tem maior resistência e desta forma foi considerada esse tipo 

para o projeto. 

 

O código ASME B31.9 ainda determina três tipos de tampos para fechamento de 

tubulações, conforme mostra a Figura 13. 

 

A espessura mínima requerida para o tubo é definida pela Equação 1. 

 

𝑡𝑚 =
PD

2𝑆𝐸
+ 𝐴 

Onde: 

P = Pressão interna do tubo (kPa) 

D = Diâmetro externo do tubo (mm) 

S = Tensão admissível para o material do tampo (kPa) 

E = Coeficiente da junta soldada (admensional) 

A = Sobre espessura para corrosão (mm) 

 

 

A espessura mínima requerida para o tampo é calculada pela Equação 2: 

 

𝑡𝑐 = 𝑑 𝐶𝑃/𝑆 + A    (2) 

Onde: 

𝑡𝑐 = Espessura do tampo (mm) 

𝑑 = Diâmetro interno da tubulação (mm) 

C = Fator do tampo dado por: 0.5 𝑡𝑚/T (adimensional) 

T = Espessura mínima sem a adição de sobre espessura de corrosão  

 

Para o cálculo da espessura mínima do tampo foi necessário primeiramente o cálculo 

da espessura mínima do tubo pela (Eq.1), possibilitando o cálculo do fator tampo (C) 

chegando se assim ao valor final da espessura do tampo (Eq. 2). 
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Figura 13 - Adaptada do Código ASME B31.9 

 
Fonte – Código ASME B31.9 

 

 

Segundo (TELLES, 2001), os tubos e demais acessórios para uso com solda de topo 

devem ter as extremidades com chanfros para solda, de acordo com os padrões da 

norma ASME B16.25.  

 

Figura 14 - Chanfro requerido para solda de topo em tubulações 

 
Fonte – (TELLES, 2001) 

 

Esta mesma norma determina que para tubos com espessura da parede entre 3/16 a 

¾ polegadas, o chanfro deve ser em formato ‘’V’’, como mostra a Figura 14. 
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5. RESULTADOS 

5.1 MULTA DE ACORDO COM A NR28 

 

A empresa que detém os vasos de pressão irregulares é composta por mais de mil 

funcionários, para efeitos de análises e cálculo de uma possível multa, a Tabela 5 

apresenta todos os itens irregulares de acordo com a NR13 apresentados 

anteriormente no tópico 3.4.2.2 e classificados pela NR28 quanto ao grau e categoria 

da infração, bem como os valores mínimos e máximos. 

Tabela 5- Tabela de itens irregulares da NR13 enquadrados na NR28 

ITEM GRAU DA 

INFRAÇÃO 

CATEGORIA VALOR 

MÍNIMO 

(UFIR) 

VALOR MÁXIMO 

(UFIR) 

13.3.1 A I4 S 5491 6304 

13.3.1 B I4 S 5491 6304 

13.3.1 C I4 S 5491 6304 

13.3.1 D I4 S 5491 6304 

13.3.1 E I4 S 5491 6304 

13.3.1 F I4 S 5491 6304 

13.3.3 I3 S 4526 4929 

13.3.6 I3 S 4526 4929 

13.3.7 A I2 S 3021 3284 

13.3.7 B I2 S 3021 3284 

13.3.7 C I2 S 3021 3284 

13.5.1.3 A I4 S 5491 6304 

13.5.1.3 B I4 S 5491 6304 

13.5.1.3 C I4 S 5491 6304 

13.5.1.4 I1 S 1508 1646 

13.5.1.5 I1 S 1508 1646 

13.5.1.6 A I3 S 4526 4929 
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13.5.1.6 B I3 S 4526 4929 

13.5.1.6 C I3 S 4526 4929 

13.5.1.6 D I3 S 4526 4929 

13.5.1.6 E I3 S 4526 4929 

13.5.1.6 F I3 S 4526 4929 

13.5.1.7 I3 S 4526 4929 

13.5.1.8 A I2 S 3021 3284 

13.5.1.8 B I2 S 3021 3284 

13.5.1.9 I2 S 3021 3284 

13.5.2.1 I2 S 3021 3284 

13.5.2.2 A I4 S 5491 6304 

13.5.2.2 B I3 S 4526 4929 

13.5.2.2 C I4 S 5491 6304 

13.5.2.2 D I4 S 5491 6304 

13.5.2.2 E I4 S 5491 6304 

13.5.2.3 I4 S 5491 6304 

13.5.2.4 I2 S 3021 3284 

13.5.2.5 I2 S 3021 3284 

13.5.3.2 I3 S 4526 4929 

13.5.3.2.1 I4 S 5491 6304 

13.5.4.10 I3 S 4526 4929 

13.5.4.12 I3 S 4526 4929 

13.5.4.13 I2 S 3021 3284 

13.5.4.14 I1 S 1508 1646 

13.5.4.15 I2 S 3021 3284 

13.5.4.2 I3 S 4526 4929 

13.5.4.3 I3 S 4526 4929 

13.5.4.4.1 I2 S 3021 3284 

13.5.4.5 I3 S 4526 4929 

13.5.4.6 I3 S 4526 4929 

TOTAL (UFIR) 200083 222699 

Fonte: Norma Regulamentadora 28 
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Os valores em UFIR (Unidade Fiscal de Referência) mencionados na Tabela 5 serão 

utilizados para o cálculo da multa em R$ (Real) posteriormente.  

Por se tratar de uma norma antiga a NR28 estabelece o pagamento de multas na 

unidade UFIR (Unidade Fiscal de Referência), unidade esta que deixou de existir em 

2000 e passou a ter seu valor congelado em R$ 1,0641 reais.  

 

Tabela 6- Valores mínimos e máximos de multa 
 

TOTAL 
 

VALOR 
MÍNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

TOTAL (UFIR) 200083 222699 
TOTAL (Reais) R$212.908,32 R$236.974,01 

Fonte: Autores 

Desta forma, caso posto em operação a empresa estaria sujeita a pagar uma multa 

no valor aproximado da Tabela 6 conforme calculado no item 3.4.3.2. Além da multa 

o risco assumido em operar um equipamento inapto viola os princípios da segurança 

no trabalho, vale salientar que em caso de reincidência das irregularidades a multa é 

aplicada novamente em seu valor máximo.  

5.2 READEQUAÇÃO AO CÓDIGO ASME E NR13 

 

Para a obtenção dos custos em readequar os vasos de pressão a NR13, foram feitas 

algumas cotações com empresas na região onde se situa a empresa proprietária dos 

equipamentos, os valores apresentados na Tabela 7 são valores médios das 

cotações. 

 

Tabela 7- Valores de readequação segundo a NR13 

ITEM QUANTIDADE VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

ADEQUAÇÃO AO CÓDIGO 
ASME SEÇÃO VIII DIV.1 

11 R$6.573,8
6 

R$72.312,46 

SERVIÇOS DE PINTURA 11 R$685,47 R$7.540,17 
INSPEÇÃO INTERNA 11 R$910,00 R$10.010,00 
INSPEÇÃO EXTERNA 11 R$510,00 R$5.610,00 
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FORNECIMENTO DE PLACA E 
FAIXA DE CATEGORIZAÇÃO 

11 R$350,00 R$3.850,00 

PRONTUÁRIO 11 R$1.950,0
0 

R$21.450,00 

MANÔMETRO 11 R$200,00 R$2.200,00 
VÁLVULA DE SEGURANÇA 11 R$50,00 R$550,00 

CALIBRAÇÃO MANÔMETRO 11 R$100,00 R$1.100,00 
CALIBRAÇÃO VÁLVULA DE 

SEGURANÇA 
11 R$150,00 R$1.650,00 

TESTE HIDROSTÁTICO 11 R$550,00 R$6.050,00 
TOTAL R$132.322,6

3 
Fonte - Autores 

 

Os valores mencionados na Tabela 7 já contemplam impostos e outras tributações, 

sendo possível observar que financeiramente essa readequação não é viável, visto 

que além do custo a burocracia de toda a documentação necessária torna ainda 

menos interessante esse tipo de readequação. 

 

5.3 PROJETO E FABRICAÇÃO DE NOVOS DISTRIBUIDORES DE AR 

 

Para a fabricação dos novos distribuidores de ar foram utilizados materiais do estoque 

da empresa ou remanescentes de outros serviços como tubos, curvas e flanges sendo 

que todo esse material atende as qualificações dos materiais exigidas no projeto 

elaborado. Não só o material, mas a mão de obra utilizada no serviço foi fornecida 

pela própria empresa, uma vez que ela emprega encanadores e soldadores 

qualificados para os processos de montagem e soldagem especificados no projeto. 

5.3.1 Materiais 

TELLES, 2001 recomenda que o material utilizado para tubos de ar comprimido que 

operem a alta pressão (acima de 0,7 MPa) sejam aço carbono ASTM A53 ou API5L, 

para as conexões (curvas e reduções) o código ASME B16.9 Factory-Made Wrought 

Buttwelding Fittings (Forjados fabricados para solda de topo) estabelece que os 
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materiais para as conexões devem estar de acordo com a norma americana ASTM 

sendo do tipo A234, A403, A420, A815, B361, B363, B366, ou correspondente ao 

padrão listado na Seção II do código ASME Boiler and Pressure Vessel. Para Silva 

Telles, todos os flanges devem ser de aço carbono, em adição a essa recomendação, 

o código ASME 16.5 Pipe Flanges and Flanged Fittings estabelece uma lista de 

materiais permitidos para o emprego nesse tipo de serviço. Levando-se em conta 

experiências anteriores e disponibilidade no mercado, o material selecionado para os 

flages foi o aço ASTM A105. Para o tampo (flat head) o código ASME 31.9 recomenda 

o emprego do aço estrutural ASTM A36. 

Desta forma foram definidos os seguintes materiais: 

Tubos: Aço carbono API5L Gr.B PSL1 

Forjados: Aço carbono ASTM A234 

Flanges: Aço carbono A105 

Tampo: Aço carbono A36 

5.3.2 Tampos 

Levando em consideração que o projeto foi feito baseado em materiais já disponíveis 

na empresa, houve a ausência de um tampo (também conhecido como cap) 

usualmente utilizado nesse tipo de projeto, no entanto o código ASME B31.9 prevê o 

emprego de tampos planos (flat heads), esse tipo de tampo é de fácil obtenção visto 

que só exige o corte circular em uma chapa já existente.  

 

Para o projeto foi escolhido a segunda opção mostrada na Figura 13  pela facilidade 

e rapidez que é requerida na confecção de apenas um chanfro no tubo. A Figura 15 

mostra o tampo depois de fabricado e soldado. 
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Figura 15 – Tampo dimensionado para o projeto 

 

Fonte: Autores 

 

 

Para o cálculo da espessura do tampo foi utilizado as equações 1 e 2 mencionadas 

no item 4.3.2  na qual foi possível obter o seguinte valor: 

 

Para os distribuidores de ar de 4 polegadas: 

𝑡𝑐 = 5,78 mm 

Para os distribuidores de ar de 6 polegadas: 

𝑡𝑐 = 8,17 mm 

Desta forma foi selecionada uma chapa com espessura de 3/8 polegadas (9,53 mm) 

que neste caso atende as duas demandas de diâmetro. 

5.3.3 Levantamento dos custos do projeto proposto 

 

Ainda que o material utilizado fosse sobra, uma cotação foi realizada no intuito de 

reafirmar que a fabricação dos novos distribuidores é economicamente viável. Assim, 

a Tabela 8 mostra os valores: 
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Tabela 8- Custo de material para fabricação de novos distribuidores de ar 

MATERIAL TAMANHO VALOR 

UNITÁRIO 

QUANTIDADE UNIDADE VALOR 

TOTAL 

TUBO, SC, AC, SCH 

40, DIMENSÕES DOS 

TUBOS CONFORME 

ASME B 36.10, API 5L 

Gr B PSL 1 

6" R$277,00 5,8 M R$1.606,60 

TUBO, SC, AC, SCH 

40, DIMENSÕES DOS 

TUBOS CONFORME 

ASME B 36.10, API 5L 

Gr B PSL 1 

2" R$56,00 5,8 M R$324,80 

TUBO, SC, AC, SCH 

40, DIMENSÕES DOS 

TUBOS CONFORME 

ASME B 36.10, API 5L 

Gr B PSL 1 

4" R$160,00 11,6 M R$1.856,00 

TUBO, SC, AC, SCH 

40, DIMENSÕES DOS 

TUBOS CONFORME 

ASME B 36.10, API 5L 

Gr B PSL 1 

1 1/4" R$35,00 1,6 M R$56,00 

TUBO, SC, AC, SCH 

40, DIMENSÕES DOS 

TUBOS CONFORME 

ASME B 36.10, API 5L 

Gr B PSL 1 

1" R$26,00 5,5 M R$143,00 

TUBO, SC, AC, SCH 

40, DIMENSÕES DOS 

TUBOS CONFORME 

ASME B 36.10, API 5L 

Gr B PSL 1 

3/4" R$22,00 0,6 M R$13,20 

TUBO, SC, AC, SCH 

40, DIMENSÕES DOS 

TUBOS CONFORME 

1/2" R$16,00 1,8 M R$28,80 
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ASME B 36.10, API 5L 

Gr B PSL 1 

REDUÇÃO CONC., 

AC, ASTM A 234 

Gr.WPB, STD, PC, 

ASME B 16.9 

EXTREMIDADE 

CHANFRADA 

CONFORME ASME B 

16.25, SCH. 40 

4" X 2" R$41,00 5 - R$205,00 

CURVA 90 GRAUS, 

RAIO CURTO, ACO 

FORJADO, ASTM A 

234 GR. WPB, 

PONTA 

CHANFRADA, ASME 

B 16.9 

6" R$160,00 2 - R$320,00 

CURVA 90 GRAUS, 

RAIO CURTO, ACO 

FORJADO, ASTM A 

234 GR. WPB, 

PONTA 

CHANFRADA, ASME 

B 16.9 

4" R$110,00 3 - R$330,00 

CURVA 90 GRAUS, 

RAIO LONGO, ACO 

FORJADO, ASTM A 

234 GR. WPB, 

PONTA 

CHANFRADA, ASME 

B 16.9 

2" R$55,00 2 - R$110,00 

CURVA 45 GRAUS, 

RAIO CURTO, ACO 

FORJADO, ASTM A 

234 GR. WPB, 

PONTA 

CHANFRADA, ASME 

B 16.9 

2" R$60,00 2 - R$120,00 
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FLANGE 

SOBREPOSTO ACO 

CARBONO ASTM 

A105 FF ASME 

B16.5  CLASSE 150 

6" R$198,00 3 - R$594,00 

FLANGE 

SOBREPOSTO ACO 

CARBONO ASTM 

A105 FF ASME 

B16.5  CLASSE 150 

4" R$146,00 5 - R$730,00 

FLANGE 

SOBREPOSTO ACO 

CARBONO ASTM 

A105 FF ASME 

B16.5  CLASSE 150 

2" R$78,00 7 - R$546,00 

CHAPA A/C ASTM A-

36 3/8" X 1000MM X 

1000MM 

- R$460,00 1 
 

R$460,00 

MÃO DE OBRA 
     

SOLDADOR TIG - R$45,00 88 HH R$3.960,00 

ENCANADOR - R$35,00 88 HH R$3.080,00 

AJUDANTE - R$20,00 88 HH R$1.760,00 

TOTAL R$16.243,40 

Fonte – Autores 

 

 

Os valores fixados na Tabela 8 foram coletados através de cotações com empresas 

fornecedoras de material e mão de obra, onde a estimativa de gastos com homem-

hora foi baseada em experiências anteriores para o mesmo tipo de serviço. 

5.4  REDEFINIÇÃO DO LAYOUT 

 

Previamente o projeto continha um distribuidor de ar geral, o qual seria responsável 

por suprir o ar para as tubulações secundárias com dimensão de seis, quatro e duas 

polegadas. Esse distribuidor de ar seria alimentado diretamente pela central de 
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compressores conforme mostra o projeto “DISTRIBUIDOR DE AR GERAL ANTIGO” 

no Apêndice A e a Figura 16. 

 

Figura 16 - Distribuidor de ar antigo 

 
Fonte: Autores 

 

Com o intuito de eliminar o distribuidor de ar geral antigo, foram realizadas 

modificações no antigo tubo de suprimento de ar, adicionando-se ramais de saída com 

as mesmas dimensões das saídas do distribuidor de ar geral disponibilizado, para a 

saída de ar com dimensão de duas polegadas prevista no projeto antigo, foi projetado 

um ramal de saída na tubulação de seis polegadas, todas essas modificações podem 

ser observadas no projeto “DISTRIBUIR DE AR GERAL REPROJETADO” no 

Apêndice A.  

 

Figura 17 - Ramal de saída de 2” a partir da tubulação de 6”

 

Fonte: Autores 
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Também se encontram no Apêndice A os projetos de fabricação de todos os 

distribuidores de ar propostos. 

 

Figura 18 - Distribuidor de ar proposto 

 
Fonte: Autores 
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5.5  TESTE HIDROSTÁTICO NOS DISTRIBUIDORES DE AR PROJETADOS 

 

Após concluída a fabricação dos novos distribuidores de ar, foi realizado o teste 

hidrostático dos mesmos. TELLES 2001 discorre que para tubulações cuja 

temperatura de projeto for inferior a 340ºC, a pressão de teste será de acordo com a 

norma ASME B31.3 que determina 1,5 vezes a pressão de operação. A pressão de 

operação adotada para o presente estudo foi de 8 bar, desta forma a pressão de teste 

utilizada foi estabilizada em 12 bar ocorrendo de chegar até 15,5 bar na fase de 

ajustes. A Figura 19 mostra o momento da realização dos testes. 

Figura 19 – Teste Hidrostático nos distribuidores de ar propostos 

 

Fonte: Autores 

O teste foi realizado pela empresa proprietária dos distribuidores de ar fabricados, 

uma vez que a mesma detém de pessoal qualificado e um departamento de controle 

de qualidade que acompanhou todo o teste. Desta forma foi possível comprovar a 

efetividade dos distribuidores de ar fabricados e validar a operação dos mesmos. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho foi motivado pelo fato de existir, na empresa do litoral de Aracruz-ES, um 

sistema de ar comprimido na qual dispõe-se de forma irregular e não planejado, 

necessitando de modificações nos distribuidores de ar. A partir dessa situação houve 

o interesse em realizar um estudo para o redimensionamento dos distribuidores de ar, 

buscando tornar o sistema de ar comprimido apto para operação através da 

readequação dos distribuidores de ar, levando-se em conta a opção de menor custo. 

 

Para a realização do redimensionamento, utilizaram-se os procedimentos e métodos 

sugeridos pelas literaturas abordadas. Desta forma, a identificação das limitações do 

equipamento fornecido em função das normas aplicáveis foi de suma importância para 

a continuidade do projeto. 

 

Realizou-se um levantamento de custos para readequação dos equipamentos 

recebidos segundo o código ASME e a Norma Regulamentadora 13. Este 

levantamento determinou que haveria um oneroso gasto por parte da empresa para 

colocar o equipamento em funcionamento. 

Como alternativa, foi proposto um projeto de readequação levando-se em conta a 

alternativa de menor custo, contendo informações do material escolhido, dimensões, 

especificações de projeto e fabricação. Este projeto se apresentou mais viável e de 

rápida resolução. Os novos distribuidores de ar projetados foram fabricados e as 

expectativas foram alcançadas. 
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ANEXO I – Itens da Norma Regulamentadora 13 pertinentes ao Estudo De Caso 

De maneira sucinta e objetiva a NR13 estabelece as seguintes premissas de acordo 

com os itens abaixo que são aplicáveis ao presente estudo: 

13.3.1 Constitui condição de risco grave e iminente - RGI o não cumprimento de 

qualquer item previsto nesta NR que possa causar acidente ou doença relacionada 

ao trabalho, com lesão grave à integridade física do trabalhador, especialmente: 

 

a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de 

segurança previstos conforme itens 13.4.1.3.a, 13.5.1.3.a e 13.6.1.2; 

 

13.5.1.3 Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: 

 

a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura 

ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no 

sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de projeto relativos a 

aberturas escalonadas e tolerâncias de calibração; 

 

c) dispositivo físico ou lacre com sinalização de advertência para evitar o bloqueio da 

válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança; 

 

d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou 

no sistema que o contenha. 

 

13.5.1.4 Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso 

e bem visível, de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: 

 

a) fabricante; 

b) número de identificação; 

c) ano de fabricação; 

d) pressão máxima de trabalho admissível; 
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e) pressão de teste hidrostático de fabricação; 

f) código de projeto e ano de edição. 

 

13.5.1.5 Além da placa de identificação, deve constar, em local visível, a categoria do 

vaso, conforme item 13.5.1.2, e seu número ou código de identificação. 

 

13.5.1.6 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: 

- Código de projeto e ano de edição; 

- Especificação dos materiais; 

- Procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final; 

- Metodologia para estabelecimento da PMTA; 

- Conjunto de desenhos e demais dados necessários para o monitoramento da sua 

vida útil; 

- Pressão máxima de operação; 

- Registros documentais do teste hidrostático; 

- Características funcionais, atualizadas pelo empregador sempre que alteradas os 

originais; 

- Dados dos dispositivos de segurança, atualizados pelo empregador sempre que 

alterados os originais; 

- Ano de fabricação; 

- Categoria do vaso, atualizada pelo empregador sempre que alterada a original; 

 

b) Registro de Segurança em conformidade com o item 13.5.1.8; 

 

c) Projeto de alteração ou reparo em conformidade com os itens 13.3.3.3 e 13.3.3.4; 

 

d) Relatórios de inspeção em conformidade com o item 13.5.4.14; 
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e) Certificados de calibração dos dispositivos de segurança, onde aplicável. 

13.5.1.7 Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser 

reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PH, 

sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos 

dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. 

 

13.5.1.7.2 A empresa deverá elaborar um Plano de Ação para realização de inspeção 

extraordinária especial de todos os vasos relacionados no item 13.5.1.7.1, 

considerando um prazo máximo de 60 (sessenta) meses. 

 

13.5.1.8 O Registro de Segurança deve ser constituído por livro de páginas 

numeradas, pastas ou sistema informatizado do estabelecimento com segurança da 

informação onde serão registradas: 

a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança 

dos vasos de pressão; 

b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, 

devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura de PH. 

 

13.5.1.8.1 O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica de 

registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria 

profissional predominante no estabelecimento, quando formalmente solicitadas. 

 

13.5.1.9 A documentação referida no item 13.5.1.6 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 empregador assegurar livre e pleno 

acesso a essa documentação inclusive à representação sindical da categoria 

profissional predominante no estabelecimento, quando formalmente solicitado. 

 

13.5.2 Instalação de vasos de pressão. 
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13.5.2.1 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. 

 

13.5.2.2 Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a 

instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: 

a) dispor de pelo menos 2 (duas) saídas amplas, permanentemente desobstruídas, 

sinalizadas e dispostas em direções distintas; 

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; 

c) dispor de ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser 

bloqueadas; 

d) dispor de iluminação conforme normas oficiais vigentes; 

e) possuir sistema de iluminação de emergência. 

 

13.5.2.3 Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação 

deve satisfazer as alíneas “a”, “b”, “d” e “e” do item 13.5.2.2. 

 

13.5.2.4 A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, 

saúde e meio ambiente previstos nas Normas Regulamentadoras, convenções e 

disposições legais aplicáveis. 

 

13.5.2.5 Quando o estabelecimento não puder atender ao disposto no item 13.5.2.2, 

devem ser adotadas medidas formais complementares de segurança que permitam a 

atenuação dos riscos. 

 

13.5.3 Segurança na operação de vasos de pressão. 

 

13.5.3.2 Os instrumentos e controles de vasos de pressão devem ser mantidos 

calibrados e em boas condições operacionais. 
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13.5.3.2.1 Poderá ocorrer a inibição provisória dos instrumentos e controles, desde 

que mantida a segurança operacional, e que esteja prevista nos procedimentos 

formais de operação e manutenção, ou com justificativa formalmente documentada, 

com prévia análise técnica e respectivas medidas de contingência para mitigação dos 

riscos, elaborada pelo responsável técnico do processo, com anuência do PH. 

 

13.5.3.3 A operação de unidades que possuam vasos de pressão de categorias I ou 

II deve ser efetuada por profissional capacitado conforme item “B” do Anexo I desta 

NR. 

 

13.5.4 Inspeção de segurança de vasos de pressão. 

 

13.5.4.1 Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança 

inicial, periódica e extraordinária. 

 

13.5.4.2 A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, 

antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo 

compreender exames externo e interno. 

 

13.5.4.3 Os vasos de pressão devem obrigatoriamente ser submetidos a Teste 

Hidrostático - TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo 

assinado por PH, e ter o valor da pressão de teste afixado em sua placa de 

identificação. 

 

13.5.4.3.1 Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH 

tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: 

 

a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência desta NR, 

o TH deve ser feito durante a inspeção de segurança inicial; 

 



66 

 

 

13.5.4.4.1 Deve ser anotada no Registro de Segurança a data da instalação do vaso 

de pressão a partir da qual se inicia a contagem do prazo para a inspeção de 

segurança periódica. 

13.5.4.5 A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, 

deve obedecer aos seguintes prazos máximos estabelecidos a seguir: 

 

a) para estabelecimentos que não possuam SPIE, conforme citado no Anexo II da 

norma: 

 

13.5.4.10 As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, 

inspecionadas e calibradas com prazo adequado à sua manutenção, porém, não 

superior ao previsto para a inspeção de segurança periódica interna dos vasos de 

pressão por elas protegidos. 

13.5.4.11 A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes 

oportunidades: 

a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que 

comprometa sua segurança; 

b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, 

capazes de alterar sua condição de segurança; 

c) antes do vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer 

inativo por mais de 12 (doze) meses; 

d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para 

vasos móveis. 
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13.5.4.12 A inspeção de segurança deve ser realizada sob a responsabilidade técnica 

de PH. 

13.5.4.13 Imediatamente após a inspeção do vaso de pressão, deve ser anotada no 

Registro de Segurança a sua condição operacional, e, em até 60 (sessenta) dias, deve 

ser emitido o relatório, que passa a fazer parte da sua documentação, podendo este 

prazo ser estendido para 90 (noventa) dias em caso de parada geral de manutenção. 

13.5.4.14 O relatório de inspeção de segurança, mencionado no item 13.5.1.6, alínea 

“d”, deve ser elaborado em páginas numeradas, contendo no mínimo: 

a) identificação do vaso de pressão; 

b) categoria do vaso de pressão; 

c) fluidos de serviço; 

d) tipo do vaso de pressão; 

e) tipo de inspeção executada; 

f) data de início e término da inspeção; 

g) descrição das inspeções, exames e testes executados; 

h) registro fotográfico das anomalias do exame interno do vaso de pressão; 

i) resultado das inspeções e intervenções executadas; 

j) recomendações e providências necessárias; 

k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima 

inspeção; 

l) data prevista para a próxima inspeção de segurança; 

m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PH e 

nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. 
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13.5.4.15 Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das 

condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem 

ser atualizadas. 

13.5.4.16 As recomendações decorrentes da inspeção devem ser implementadas pelo 

empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela sua execução. 

Vale salientar que todos os itens citados neste tópico foram identificados como 

ausentes ou irregulares em análise prévia, ou seja, caso o equipamento fosse 

colocado em operação todos esses itens não estariam em cumprimento com a norma. 
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APÊNDICE A – Projetos dos Novos Distribuidores de Ar 

DISTRIBUIDOR DE AR 1 
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DISTRIBUIDOR DE AR 2 
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DISTRIBUIDOR DE AR 3 
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DISTRIBUIDOR DE AR 4 
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DISTRIBUIDOR DE AR 5 
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DISTRIBUIDOR DE AR 6 
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DISTRIBUIDOR DE AR 7 
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DISTRIBUIDOR DE AR 8 
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DISTRIBUIDOR DE AR 9 
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DISTRIBUIDOR DE AR GERAL ANTIGO 

 



79 

 

 

DISTRIBUIDOR DE AR GERAL REPROJETADO 

 


