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André Luiz Monteiro de Lima   

 

 

RESUMO 

 

As caldeiras são equipamentos essenciais em todos os processos produtivos que 

necessitam de vapor para execução das atividades. Entretanto, a presença destas máquinas 

representa um risco eminente para as pessoas e para os ambientes em que estão inseridas, seja 

durante sua instalação, operação ou manutenção. Desta forma, o presente trabalho tem como 

objetivo apurar e avaliar, por meio de uma metodologia qualitativa, as condições de trabalho 

com base na Norma Regulamentadora n°13 e demonstrar os procedimentos primordiais para o 

funcionamento efetivo das caldeiras, garantindo a preservação do ambiente de trabalho e a 

segurança dos colaboradores. A relevância deste trabalho diz respeito à necessidade de prover 

a conscientização dos empresários com relação aos benefícios que o cumprimento das 

condições de segurança acarreta para empresa. Além disso, é importante ressaltar que o 

conhecimento das leis e normas estabelecidas pela NR-13 garante a proteção de vidas 

humanas e do meio ambiente perante possíveis estragos que esses geradores têm potencial 

para causar, como danos irreversíveis para as pessoas e ao estabelecimento. 

 

Palavras-chave: Norma regulamentadora. Riscos. Vapor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LABOR SAFETY APPLIED IN BOILERS  

 

ABSTRACT 

 

Boilers are essential equipment in all production processes that need steam to perform the 

activities. However, the presence of these machines represents an eminent risk for people and for 

the environments in which they are inserted, whether during their installation, operation or 

maintenance. In this way, the present work aims to ascertain and evaluate, by means of a 

qualitative methodology, the working conditions based on Regulatory Norms No. 13 and to 

demonstrate the primary procedures for the effective operation of the boilers, ensuring the 

preservation of the working environment and the safety of employees. The relevance of this 

work is related to the need to provide the awareness of the entrepreneurs regarding the benefits 

that the fulfillment of the safety conditions brings to the company. In addition, it is important to 

emphasize that the knowledge of the laws and norms established by NR-13 guarantees the 

protection of human lives and the environment from possible damage that these generators have 

the potential to cause, such as irreversible damage to people and the establishment. 

 

Keywords: Regulatory Norm. Steam. Risk. 

 



 
 

1. INTRODUÇÃO  

 

Caldeiras de vapor são máquinas resistentes que aquecem a água para gerar um vapor 

que é utilizado para energizar demais equipamentos dos setores de produção de empresas e 

indústrias. De acordo com Silva et al. (2015), por volta do século XVIII, após um grande 

avanço tecnológico que visava aumentar a produção de indústrias em um período de tempo 

menor, surgiram as caldeiras para auxiliar com tal finalidade. Ao mesmo tempo em que os 

geradores de vapor são de fundamental importância para empresas e indústrias, podem 

oferecer riscos de acidentes, como descargas elétricas, incêndios, explosões, intoxicações e 

óbitos. Por isso, devem ser regulamentados por leis e normas, a fim de garantir segurança para 

colaboradores e meio ambiente, sem prejudicar e interromper seu funcionamento.  

A Norma Regulamentadora nº 13 (doravante NR-13), descrita pelo Ministério do 

Trabalho, é uma das normas mais importantes voltadas para este tipo de equipamento. A NR-

13 “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” 

(BRASIL, 2014). Sendo assim, empresas e indústrias devem seguir os procedimentos e 

orientações fundamentais descritos na NR-13 para a segurança do uso das caldeiras de vapor, 

visto que esta Norma Regulamentadora apresenta um cunho preventivo contra danos às 

estruturas industriais e aos seres humanos.  

Segundo Melo (2002), empresários tratam a segurança do trabalho como um obstáculo 

para produtividade, desconhecendo os benefícios e lucratividade que a empresa pode obter 

por meio dela. Magrini (1992, apud Sousa, 2008) afirma ainda que, no Brasil, não existem 

programas de instituições governamentais com o objetivo de analisar e elencar os dados 

estatísticos de acidentes com caldeiras a vapor, mas que, entretanto, a seriedade dos acidentes 

causados por tal equipamento é notória.  

Por ser uma máquina que opera em pressões mais elevadas que a pressão atmosférica, 

gera demasiada energia que pode ser liberada de forma caótica. Sendo assim, a gravidade de 

acidentes causados por caldeiras a vapor é considerada mais importante do que a frequência 

das explosões inesperadas, pois pode causar prejuízos financeiros, além de danos irreparáveis, 

como destruição de estruturas industriais e perdas de vida humanas. Os acidentes podem ter 

como causa falhas mecânicas, devido à falta de manutenção, assim como falhas humanas, por 

falta de qualificação do operário. Desta forma, é necessário que o empresário tenha 

conhecimentos da NR-13 e da sua relevância para o funcionamento da indústria.  
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2. DESENVOLVIMENTO  

 

Segundo Altafini (2002, p. 03) “caldeira é o nome popular dado aos equipamentos 

geradores de vapor, cuja aplicação tem sido ampla no meio industrial e também na geração de 

energia elétrica nas chamadas centrais termelétricas”. Com alto teor de resistência, a caldeira 

realiza a transformação da água no seu estado líquido para gasoso por meio do processo de 

troca de calor entre a água e o seu combustível. O vapor gerado pelo aquecimento da água é 

altamente energético e, por isso, tornou-se uma fonte de energia muito utilizada desde os 

primórdios do desenvolvimento industrial. Assim, esta é uma máquina essencial para as 

indústrias e empresas que necessitam do equipamento para diferentes finalidades, como a 

esterilização, por exemplo. 

A ausência de manutenção ou despreparo do funcionário para utilização das caldeiras 

podem acarretar em falhas mecânicas ou humanas que, consequentemente, provocam 

acidentes de trabalho que podem ser irreversíveis aos responsáveis legais e/ou demais 

colaboradores das empresas, além de prejuízos impactantes para a economia do 

estabelecimento. Ainda segundo Altafini (2002), o correto e adequado funcionamento da 

caldeira está relacionado a diversos aspectos e sua operação pode proporcionar um iminente 

risco de acidente por trabalhar em pressões acima da pressão atmosférica. Sendo assim, 

qualquer que seja a falha, há potencial para ser catastrófica.  

Campos (2011) ainda afirma que é necessário que equipamentos que operem sob 

pressões demandem inspeções e dispositivos de segurança. Portanto, empregadores devem 

adotar medidas preventivas como forma de zelar pela segurança de seus funcionários, uma 

vez que caldeiras não são equipamentos de simples manutenção.  

 Isto posto, a Norma Regulamentadora n° 13 descreve os procedimentos a serem 

adotados, obrigatoriamente, pelas empresas e indústrias que possuem tais equipamentos, para 

garantir a segurança de seus processos operacionais. A NR-13 tem caráter de proteção das 

instalações, mas, principalmente, da vida humana e, para isso, necessita de vários 

requerimentos, como profissionais treinados e preparados, manutenções devidamente 

realizadas e documentação regularizada. 

 

 

2.1 Histórico 
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De acordo com Altafini (2002), no século II A.C, Heron de Alexandria criou um 

aparelho que movimentava uma esfera em torno de seu eixo na tentativa de vaporizar água, 

caracterizada como a primeira da história da humanidade. No entanto, na Revolução 

Industrial, época em houve a busca de maior capacidade produtiva, o uso do vapor sob 

pressão sofreu um grande impulso, a fim de aumentar a quantidade de energia para 

alimentação das máquinas. Conforme Bazzo (1995), os primeiros geradores a vapor se 

originaram devido à necessidade de encontrar uma fonte de energia que substituísse a queima 

do carvão, com o propósito de distribuir a energia liberada pelo combustível aos pontos de 

consumo. Na imagem abaixo, pode-se observar uma imagem que se refere a um dos primeiros 

modelos de caldeiras elaborados durante o cenário da Revolução Industrial: 

 

Figura 1 - Um dos primeiros modelos de caldeira (1944). Fonte: Babcock &Wilcox (s/d). 

 

 

Atualmente, o vapor de água é imprescindível em muitos processos industriais, sendo 

explorado em larga escala por inúmeras aplicações. A preferência por esta fonte de energia se 

deve à vasta disponibilidade de água e ao seu potencial calorífico no estado gasoso.   

Na definição de Braga (2001), em um gerador a vapor, a transferência de calor ocorre 

continuamente de maneira direta ou indireta por meio de uma parede onde os fluidos se 

mantêm separados em temperaturas distintas. Com o objetivo de obter o melhor 

aproveitamento da energia liberada pela queima do combustível, as caldeiras podem ser 

encontradas de forma estruturalmente diversificada.  
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2.2 Tipos de caldeiras  

Segundo a NR-13 (BRASIL, 2013), as caldeiras foram categorizadas em três tipos, 

com base nas classes de pressão: 

• Categoria A: caldeira que apresenta pressão de operação superior a 1960 KPa (19,98 

kgf/cm²); 

• Categoria C: equipamento que apresenta pressão de operação igual ou inferior a 588 

KPa (5,99 kgf/cm²) e volume interno igual ou inferior a 100 litros;  

• Categoria B: caldeiras que não se enquadram nas divisões antecedentes. 

 Ainda de acordo com a NR-13 (BRASIL, 2013), as caldeiras podem ter diferentes 

classificações conforme seu grau de automação e seu tipo de energia empregada. Altafini 

(2002) informa que as caldeiras podem ser classificadas por diversos critérios. Entretanto, de 

forma mais genérica, são divididas em flamotubulares ou aquatubulares.  

 

 

 2.2.1 Caldeiras flamotubulares ou fumutubulares 

 

 As caldeiras flamotubulares ou fumutubulares são caracterizadas pela circulação dos 

gases de combustão em tubos no interior da caldeira. Segundo Martinelli Jr (2002), neste tipo 

de caldeira, a água se aquece e vaporiza ao ter contato com a superfície externa dos tubos 

aquecidos pelos gases que os percorrem internamente, conforme demonstrado pela figura 2.  

 

Figura 2 - Caldeira flamotubular. Fonte: Soluções Industriais (s/d). 
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  Ainda segundo Martinelli Jr (2002), estas caldeiras são desenvolvidas em fábricas e 

saem prontas para instalação no local de operação. Segundo Bizzo (2001), a maioria das 

caldeiras utilizadas para pequenas capacidades de geração de vapor e de baixas pressões são 

as caldeiras flamotubulares. Na figura 3, pode-se observar um exemplo desse modelo de 

caldeira e seus componentes apontados: 

 
Figura 3: Caldeira flamotubular.  Fonte: Togawa Engenharia (2018). 

 

 

De acordo com Martinelli Jr. (2002), as caldeiras do estilo flamotubulares podem ser 

classificadas pelos critérios de capacidade, pressão de operação, local onde se posiciona a 

fornalha, posicionamento dos tubos e também por tamanhos. Já Altafini (2002), as caracteriza 

em dois modelos: caldeiras horizontais e verticais. 

As caldeiras denominadas como horizontais são aquelas nas quais há uma fornalha 

localizada internamente em um corpo cilíndrico fechado por placas nas extremidades e seus 

tubos são verticalmente inseridos na parte interna. Martinelli Jr. (2002) ainda realiza uma 

divisão das caldeiras horizontais em grupos: caldeira multitubular (com fornalha externa ou 

interna), caldeira com uma tubulação central, com duas tubulações, escocesas e locomotiva e 

locomóveis. A seguir, são abordadas a caracterização das mais utilizadas:  

• Caldeiras multitubulares: Segundo Martinelli Jr. (2002), a substituição dos grandes 

tubos das caldeiras por vários tubos de pequeno diâmetro concebeu a caldeira flamotubular 

multitubular. Nesse tipo, são utilizados apenas fornalhas externas por serem completamente 

revestidas em alvenaria. Seus gases em combustão dão duas ou três voltas no interior da 

caldeira, assim como as chamas são encontradas na mesma quantidade. Embora permita ser 

alimentada com qualquer combustível, os altos custos de instalação, manutenção e gestão 

fazem com que sua aplicação esteja em decadência no ramo industrial.  
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• Caldeira multitubular de fornalha interna: Este tipo de caldeira apresenta 

diversos tubos em que percorrem fumaça. De acordo com Martinelli Jr. (2002), estes tubos 

são divididos em três tipos com base na circulação dos gases: tubos de fogo direto, em que os 

gases passam pelo corpo da caldeira apenas uma vez; tubos de fogo de retorno, em que os 

gases circulam por tubos de retorno; e tubos de fogo diretos e de retorno, nos quais os gases 

percorrem pelos tubos diretos e voltam pelos tubos de retorno. 

 • Caldeiras locomotivas e locomóveis:  O vapor gerado é usado na movimentação da 

própria caldeira e seus vagões, conforme afirma Martinelli Jr. (2002). Atualmente, caiu em 

desuso devido a sua fonte de combustível ser o carvão ou a lenha. A caldeira locomóvel é 

composta por duas camadas de parede metálica e é caracterizada como do tipo multitubular. 

Suas vantagens são a facilidade de deslocamento da caldeira e seu acionamento poder ocorrer 

em locais desprovidos de energia elétrica.  

 

 

2.2.2. Caldeiras aquatubulares 

 

Segundo Altafini (2002), as caldeiras aquatubulares são assim nomeadas, pois, neste 

tipo de equipamento, é a água e seu vapor que percorrem pelos tubos. Na figura 4, nota-se 

que, ao contrário das caldeiras flamotubulares, a circulação dos gases de combustão acontece 

na parte externa. Assim, as caldeiras aquatubulares possuem vasos pressurizados de menores 

dimensões relativas na parte interna e isso viabiliza econômica e tecnicamente o emprego de 

espessuras mais elevadas, o que possibilita, consequentemente, a operação da caldeira em 

pressões mais elevadas. 

Figura 4 - Caldeira aquatubular. Fonte: BetaEQ (2019). 
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Outra vantagem desse tipo de caldeira é sua capacidade de adaptação a acessórios, 

como superaquecedores, que permitem uma alimentação de vapor superaquecido necessário 

para o funcionamento das turbinas. 

 

Figura 5: Caldeira aquatubular. Fonte: Oliveira, Rodrigues e Gonçalves (2019). 

 

 De acordo com Martinelli Jr (2002), as caldeiras denominadas como aquatubulares 

podem ser distinguidas em três modelos: caldeiras de tubos retos; caldeiras de tubos curvos; e 

caldeiras de circulação forçada. 

 

 

2.3 Principais fatores de acidentes com as caldeiras 

 

A utilização das caldeiras apresenta um elevado risco à vida humana se houver 

qualquer irregularidade no gerenciamento. Altafini (2002) afirma que a utilização de caldeiras 

acarreta nas mais variadas diversidades de riscos e ameaças, principalmente explosões, 

incêndios, choques, quedas ou demais ferimentos.   

 Segundo Gyurkovits, (2004), os riscos de explosões têm maior relevância pelo fato de 

apresentarem consequências trágicas, caso aconteça de a caldeira liberar toda sua energia de 

forma instantânea, uma vez que isso pode atingir não só os operadores do equipamento, como 
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também todas as pessoas que circulam ao redor do ambiente ao qual as caldeiras estão 

inseridas. 

Altafini (2002) assevera que todo fluido reduz seu volume proporcionalmente à 

pressão aplicada e, desta forma, ele procura se expandir em qualquer espaço liberado. Com 

isso, se a resistência do material é superada pela força do fluido na tentativa de ocupar uma 

maior área, há a explosão. Para Altafini (2002), as explosões podem ser originadas a partir de 

três fatores: diminuição da resistência do material, diminuição da espessura do material ou 

aumento irregular da pressão de trabalho. 

Uma das causas das explosões pode ocorrer devido ao superaquecimento das caldeiras, 

que diminui a resistência do material, segundo Altafini (2002). Quando a temperatura 

admissível do aço que compõe a caldeira é superada, ocorre uma alteração das características 

físicas do material, como a resistência, e isso aumenta a ameaça de uma possível explosão.  

De acordo com Altafini (2002), é necessário atentar-se à seleção dos aços na criação 

do projeto de uma caldeira para que não haja superaquecimento. Nas caldeiras, diferentes 

tubos são submetidos a diferentes intensidades de radiação e, por isso, necessitam de materiais 

com características condizentes com o cenário ao qual estão presentes. Caso as condições 

físicas forem desconsideradas na elaboração da caldeira, haverá o risco de danificação das 

partes submetidas à pressão devido ao emprego do material inadequado. 

Além da inadequação dos materiais escolhidos, o uso de aço com defeitos também 

pode causar danos à resistência do material. Segundo Altafini (2002), as produções das chapas 

e dos tubos são as que mais podem apresentar irregularidades ao passarem pelo processo de 

laminação, pois, após a passagem pelos laminadores sucessivas vezes, surgem vazios no 

interior da chapa, que são considerados erros. Esses defeitos interferem negativamente na 

resistência das chapas a cargas térmicas e/ou mecânicas previstas no projeto, como sugere 

Gyurkovits (2004).  

 Outro fator que pode acarretar em superaquecimento é o posicionamento errôneo dos 

queimadores. Embora os aços das chapas e tubos que compõem as caldeiras suportem 

aquecimentos de centenas de graus Celsius sem perder totalmente suas propriedades físicas, 

se colocados em locais inadequados podem sofrer superaquecimento, o que pode causar 

deformações da caldeira e explosões, segundo Altafini (2002).  

 Além disso, há também as incrustações, que podem causar superaquecimento, 

acordante com Altafini (2002). As incrustações são sólidos que ficam depostos nas superfícies 

de aquecimento, no lado que contém água, que surgem devido à presença de impurezas, 

resultado do tratamento incorreto de água. De acordo com Gyurkovits (2004), essas 
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incrustações causam um isolamento térmico que, por sua vez, desequilibra o sistema de 

aquecimento da água e refrigeração do aço, o que provoca superaquecimento dos tubos e 

dificulta o mantimento da temperatura de ebulição da água, uma vez que é necessário um 

aumento do fornecimento de calor. Além do superaquecimento, pode-se ocorrer rompimento 

de incrustações de maneira que a água, submetida sob pressão, procura expandir sua massa e 

entra repentinamente em contato com os tubos aquecidos, o que também promove explosões. 

 Ademais, para Altafini (2002), o contato entre a água e o aço aquecido é fundamental 

para manter a refrigeração do material, de forma que ainda aconteça regularmente o processo 

de vaporização de água. Segundo o mesmo autor (2002, p. 15), “a maior parte das explosões 

em caldeiras é devido à falta de água nas regiões de transferência de calor”. Com a ausência 

de água em alguma região específica, dá-se o superaquecimento e, então, o metal perde sua 

resistência.  

Conforme Altafini (2002), o prolongamento excessivo dos tubos é um evento 

frequente em caldeiras flamotubulares, em que os tubos são deixados com comprimento 

excessivo para dentro das caixas de reversão. Esses prolongamentos prejudicam o fluxo dos 

gases quentes, provocando pontos de superaquecimento, sendo esse, outro fator que pode 

causar explosões. 

 De acordo com Gyurkovits (2004), falhas em juntas soldadas também podem acarretar 

explosões. A soldagem está presente em inúmeros processos durante a fabricação das 

caldeiras e as áreas soldadas potencializam os riscos de explosão em caso de falhas, posto que 

também podem diminuir a resistência do material. Sendo assim, independentemente do 

processo de soldagem, esse precisa ser realizado por soldadores devidamente qualificados, de 

acordo com os processos reconhecidos pelas normas técnicas da área. 

Da mesma forma que o superaquecimento pode causar explosões, Altafini (2002) 

afirma que o aumento de pressão também pode ocasionar esse risco. Ele define que a pressão 

do vapor em uma caldeira é a relação entre a quantidade de energia gerada pela fornalha a 

partir da queima do combustível e a transmissão dessa energia para a água. Deste modo, o 

controle da pressão no interior da caldeira dependerá basicamente da atuação do queimador, 

apesar de ele não ser o único agente responsável pela manipulação da pressão na caldeira. No 

decorrer do funcionamento da caldeira, existem alguns sistemas que mantêm a pressão 

controlada, como o sistema de modulação de chama, o sistema de pressão máxima, a válvula 

de segurança e o sistema manual. 

• Sistema de modulação de chama: Segundo Altafini (2002), este sistema é 

composto por um pressostato modulador de chama, um servo-motor e um conjunto de 
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registros. O pressostato é composto por um diafragma que reage à variação da pressão e ativa 

os contatos que acionam o servo-motor. Esse causa a movimentação das alavancas 

responsáveis por ligar os registros, variando a vazão de combustível e ar e permitindo o 

controle da alimentação do queimador. 

• Sistema de pressão máxima: Segundo Gyurkovits (2004), este sistema é composto 

por um pressostato e uma válvula solenoide. Para critérios de segurança, quando o pressostato 

é pressionado, esse fecha a válvula solenoide por meio do corte da alimentação de sua bobina, 

vedando a passagem do combustível ao queimador. Quando a pressão se normaliza, volta a se 

regularizar o funcionamento do processo.  

• Válvula de segurança: De acordo com Altafini (2002), estas válvulas são utilizadas 

para liberar o vapor quando a pressão do processo ultrapassa a pressão máxima de trabalho. 

• Sistema manual: Ainda de acordo com Altafini (2002), com base no indicador de 

pressão fornecido pelo manômetro da caldeira, o operador tem autonomia para intervir 

manualmente para manter a pressão interna da caldeira normalizada. Falhas no sistema 

manual, segundo Altafini (2002, p. 24), “são decorrentes de defeitos em instrumentos de 

indicação de pressão e de nível, ou nos dispositivos de controle, ou, ainda, de procedimentos 

inadequados por parte do operador”. 

Com base nos estudos de Altafini (2002), existem diversas outras circunstâncias em 

que os operadores estão expostos a riscos de acidentes no cenário das caldeiras. Além das 

explosões, há o risco de quedas de níveis elevados dependentes do tamanho das caldeiras e 

também de queimaduras decorrentes do contato com água, óleo e tubulações quentes, por 

exemplo. Já Gyurkovits (2004) cita também a exposição do trabalhador a ruídos de baixas e 

altas frequências, fumaças, gases, vapores, radiações, além jornadas de trabalho em locais de 

temperaturas desconfortáveis. Dessa forma, nota-se que todos estes fatores podem prejudicar 

o colaborador, ensejando a necessidade de acompanhamento de profissionais para avaliar 

constantemente a integridade física e psicológica dos colaboradores. 

 Altafini (2002) ainda informa que os problemas mais comuns em caldeiras, do ponto 

de vista ergonômico, estão relacionados, muitas vezes, a esforços excessivos ou desordenados 

ocasionados por equipamentos que são instalados com ângulos ou em locais mal 

posicionados, além de válvulas com volantes muito pequenos ou emperrados. Entretanto, o 

conforto tem passado por evolução no decorrer dos anos. Nos dias atuais, por exemplo, 

caldeiras já possuem sistemas que permitem que o operador controle e observe suas condições 

à distância, o que evita também outros perigos. 
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 Com a finalidade de evitar determinada situação, o Ministério do Trabalho, por 

intermédio de um corpo técnico, elaborou a Norma Regulamentadora nº 13. 

 

 

2.4  Normas Regulamentadoras aplicadas ao cenário de caldeiras 

 

 

2.4.1 NR 13 – Operação de caldeiras e vasos sob pressão 

 

Segundo Leite e Militão (2008), a NR-13 (BRASIL, 2013) é uma norma desenvolvida 

pelo Ministério do Trabalho e Emprego do Brasil que tem como finalidade condicionar a 

operação de vasos de pressão e caldeiras, de modo a garantir a saúde e segurança dos 

trabalhadores. A NR-13 foi elaborada em 08 de junho de 1978 e sofreu algumas revisões no 

decorrer dos anos. 

Altafini (2002) observa que, dos vários pontos primordiais abordados por essa norma, 

que é centralizada nas inspeções de segurança de caldeiras a vapor, destaca-se algumas 

regulamentações fundamentais:   

• O Profissional Habilitado é reconhecido como aquele que tem competência legal 

para exercer a profissão de engenheiro em projetos de construção, acompanhamento e 

manutenção dos equipamentos, supervisão e inspeção das caldeiras, conforme a 

regulamentação profissional em vigência no país; 

• Toda caldeira deve estar com as seguintes documentações atualizadas e de prontidão 

no estabelecimento: prontuário da caldeira, projetos de instalação/alteração/reparo e relatórios 

de inspeção. Esses documentos devem estar sempre preparados para consulta dos operadores, 

membros da CIPA e profissionais inspetores; 

•  É obrigatória a inspeção de segurança interna e externa das caldeiras. Estas serão 

efetuadas antes de realizarem o primeiro acionamento do equipamento, após passarem por 

reformas ou modificações, e depois de um longo período de inatividade igual ou superior a 

seis meses. Além disso, estas perícias precisam ser executadas pelo menos uma vez por ano; 

•  Após a caldeira ser inspecionada e o Relatório de Inspeção da caldeira for emitido, o 

Profissional Habilitado deve encaminhar uma cópia desse relatório, em até 30 dias do término 

da inspeção, para o profissional responsável pelo equipamento no estabelecimento. 
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2.4.2 NR 35 – Trabalho em altura 

 

Dentre os riscos aplicados ao cenário das caldeiras, ainda podemos considerar o perigo 

de queda, que tem potencial de comprometer a integridade física dos trabalhadores. Para isso, 

a NR-35, de acordo com a Norma Regulamentadora disponibilizada pelo Ministério do 

Trabalho, “estabelece os requisitos mínimos e as medidas de proteção para o trabalho em 

altura, envolvendo o planejamento, a organização e a execução, de forma a garantir a 

segurança e a saúde dos trabalhadores envolvidos direta ou indiretamente com esta atividade.” 

(BRASIL, 2017a). 

É definido ainda pela Norma Regulamentadora 35 que o trabalho em altura é toda 

atividade executada acima de 2,00m do nível inferior, em que haja qualquer risco de queda e, 

portanto, é de responsabilidade do empregador: 

a) implementar medidas de proteção estabelecidas nesta Norma e assegurar seu 

cumprimento;  

b) garantir a emissão dos documentos chamados de Permissão de Trabalho e Análise 

de Risco; 

c) acompanhar o cumprimento das ações e medidas de proteção planejadas;  

d) assegurar que haverá uma avaliação das condições no local de trabalho e será feito 

o planejamento das ações de segurança para tal aplicação;  

e) garantir que todo trabalho em altura só comece após todas as medidas protetivas 

serem implantadas e seguidas conforma a norma; 

f) manter os trabalhadores sempre atualizados com relação aos riscos e medidas de 

controle; 

g)  assegurar que toda atividade em altura seja supervisionada conforme definição da 

análise de risco; 

h)  suspender a atividade caso não seja possível neutralizar ou eliminar uma situação 

de risco não prevista;  

i) realizar a atualização e organização da documentação prevista na norma.   

Além disso, todo trabalho em altura precisa ser supervisionado conforme uma análise 

de risco da atividade. Essa análise deve levar em consideração: 

a)  o local de execução do serviço e as condições meteorológicas;  

b) a sinalização e isolamento dos arredores da área; 

c) a utilização dos sistemas de proteção coletiva e individual adequadas de acordo com 

as normas técnicas, orientações de fabricantes e princípios da redução de riscos; 
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d) o atendimento aos requisitos de segurança e saúde contidos nas demais normas 

regulamentadoras; 

 e) planejamento das ações de primeiros socorros e resgates em situações de 

emergências; 

f) o risco de queda de materiais e ferramentas;  

g) a necessidade de sistema de comunicação. 

Se a atividade não é rotineira, ela enseja a celebração de uma autorização mediante 

Permissão de Trabalho. Esse documento precisa abranger: os requisitos mínimos a serem 

atendidos para a execução dos trabalhos; as disposições e medidas estabelecidas na Análise de 

Risco; e a relação de todos os envolvidos e suas autorizações. 

 

 

2.4.3 NR 17 – Ergonomia 

 

Esta norma estabelece padrões de conforto para reduzir o sofrimento do trabalhador 

durante a execução de suas atividades laborais, a fim de aumentar o seu desempenho e 

garantir a integridade de sua saúde física, por meio de parâmetros que permitam avaliar as 

condições de trabalho e facilitar adaptações e melhorias. 

Como exemplo das condições de trabalho que envolvem o comprometimento da 

estrutura física de um trabalhador temos: movimentação de materiais, instalações físicas e a 

organização. De acordo com a NR-17, 

 

Para avaliar a adaptação das condições de trabalho às características 

psicofisiológicas dos trabalhadores, cabe ao empregador realizar a análise 

ergonômica do trabalho, devendo a mesma abordar, no mínimo, as condições 

de trabalho, conforme estabelecido nesta Norma Regulamentadora 

(BRASIL, 2017b, p.1). 

 

 

2.4.4 NR 33 – Segurança e saúde no trabalho em espaços confinados 

 

 O objetivo desta norma é definir padrões mínimos para identificar possíveis espaços 

confinados, visando preservar a integridade física do trabalhador. Um espaço confinado é 

definido como: “qualquer área ou ambiente não projetado para ocupação humana contínua, 

que possua meios limitados de entrada e saída, cuja ventilação existente é insuficiente para 
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remover contaminantes ou onde possa existir a deficiência ou enriquecimento de oxigênio” 

(BRASIL, 2017c).  

O profissional habilitado da empresa deve planejar toda a intervenção da manutenção 

para que ela ocorra em um espaço confinado, de modo a adotar as medidas técnicas 

apropriadas para mitigar, minimizar ou eliminar riscos quem envolvam a saúde do 

trabalhador. É expressamente proibida a  execução de trabalhos em espaços confinados sem a 

liberação da permissão de trabalho, a permissão de entrada e uma equipe composta por, no 

mínimo, um vigia, que seja responsável por manter contato com os trabalhadores presentes no 

espaço confinado enquanto todo o trabalho é realizado, além de mais dois trabalhadores 

(BRASIL, 2017c). 

Toda equipe precisa estar devidamente treinada, qualificada e capacitada para realizar 

trabalhos em espaços confinados. Segundo a NR-33 (BRASIL, 2017c), o treinamento é 

composto por uma carga horária de 40 horas para o supervisor e de 16 horas para os 

executantes, sendo necessário realizar a reciclagem a cada 12 meses. 

 

Figura 6: Espaço confinado. Fonte: Treicap (2016). 
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2.4.5 NR 12 – Segurança no trabalho em máquinas e equipamentos 

  

As caldeiras ainda sofrem influência de outra norma regulamentadora por estarem 

conectadas a outros equipamentos externamente, como bombas d’água e exaustores, além de 

sistemas sensoriais de proteção, que são essenciais para garantir seu funcionamento regular.  

Isto posto, a NR-12 é responsável por garantir que máquinas e equipamentos sejam utilizados 

de forma segura pelos colaboradores. 

As zonas de perigo destas máquinas devem estar sempre devidamente sinalizadas e 

sob proteção de dispositivos e sistemas de segurança apropriados, de acordo com as 

características técnicas da máquina e do processo de trabalho, de modo que satisfaça o nível 

desejado de segurança. Ademais, tanto as máquinas quanto os dispositivos e sistemas de 

proteção devem ser submetidos a manutenções preventivas na forma e periodicidade 

determinada pelo fabricante, além de precisarem ser registradas em um livro próprio 

disponível para os devidos responsáveis pelas manutenções e também para a CIPA, Comissão 

Interna de Prevenção de Acidentes, conforme prevê a NR-12 (BRASIL, 2017d). 

 

Figura 7: Dispositivos de Segurança da caldeira: Manômetro (A) e Sensor de nível de água (B). Fonte: 

BEUX, Giovana (2013). 
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2.4.6 NR 06 – Equipamentos de proteção individual (EPI) 

 

 Conforme a NR-06 (BRASIL, 2017e), equipamentos de proteção individual (EPIs) são 

todos os dispositivos utilizados individualmente pelo trabalhador com a finalidade de 

preservação da sua integridade física. Toda empresa é obrigada a disponibilizar, sem custo, 

quaisquer que sejam os EPIs necessários ao trabalhador para execução das atividades laborais 

para as quais foi contratado, garantindo que sua saúde seja preservada, tendo em vista 

possíveis condições insalubres ou periculosas existentes no local de trabalho.  

 

Figura 8 - Inspeção de caldeiras. Fonte: Rescue (s/d). 

 

 

 Para venda e utilização de equipamentos de proteção individual, sejam fabricados 

nacionalmente ou importados, é necessário o Certificado de Aprovação expedido pelo órgão 

nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho do Ministério do Trabalho 

e Emprego (BRASIL, 2017e). 

 

 

3. ESTUDO DE CASO 

Este estudo analisará a avaliação das instalações, procedimentos e condições de 

trabalho no cenário de cinco caldeiras a vapor realizada por Giovana Beux (2014) em sua 

pesquisa de campo. Em seu trabalho, foram avaliadas cinco caldeiras, sendo elas utilizadas 
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em diferentes segmentos. Essas serão identificadas neste trabalho como: Caldeira 1 (fábrica 

de massas e biscoitos); Caldeira 2 (hospital); Caldeira 3 (laticínio); Caldeira 4 (recapadora de 

pneus) e Caldeira 5 (clube recreativo). 

Para análise, foram estabelecidos itens de verificação elaborados com base na 

legislação vigente NR-13 do Ministério do Trabalho. Esses itens foram checados por meio de 

conversas com os responsáveis e operadores das caldeiras em suas respectivas empresas, com 

o objetivo de verificar o conhecimento dos riscos que as atividades exercidas pelas caldeiras 

oferecem. 

 Um quadro de resumo foi apresentado em seu estudo, demonstrando os resultados 

obtidos em sua visita de campo: 

Tabela 1: Quadro de conformidade. Fonte: BEUX, Giovana (2013). 

 

Por meio desta tabela, pode-se observar como empresários ainda não estão 

conscientizados e resistem a adequar caldeiras às normas que visam a integridade plena de 

seus colaboradores. Giovana Beux (2014) cita que uma possível contribuição para isso é que 

os acidentes que ocorrem nesta área não são tão divulgados quanto os demais acidentes de 
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trabalho. Isso se deve, na maioria dos casos, ao encobrimento destes acontecimento que são 

rapidamente ocultados, a fim de evitar danos e prejuízos de tamanho imensuráveis para a 

imagem da empresa  Pode-se acrescentar ainda que outro motivo é que não há uma frequência 

tão grande quanto os demais acidentes, fazendo com que os responsáveis sejam imprudentes e 

negligenciem o setor. 

Ao observar a quantidade de itens em não conformidade com as normas 

regulamentadoras e levar em consideração a quantidade de caldeiras que foram avaliadas, 

pode-se perceber que há falhas do órgão que coordena, controla e supervisiona as atividades 

relacionadas a caldeiras. Nota-se que há uma falta de fiscalização e de funcionários para atuar 

na função, de modo a garantir que o órgão consiga atender de forma efetiva e rotineira a 

quantidade de empresas e maquinários que possuem caldeiras no país.  

A recente revisão da NR-13 veio implementar ainda mais a questão de segurança na 

operação das caldeiras a vapor. O não cumprimento de qualquer item previsto na NR-13 que 

possa causar acidente ou doença relacionada ao trabalho constitui risco grave e pode 

ocasionar em multas com valores que chegam a, aproximadamente, R$6.000,00 (seis mil 

reais) e possível embargo do setor ou da empresa. 

É imprescindível salientar que os empregadores têm a obrigação de garantir a 

execução e o cumprimento das normas regulamentadoras e das disposições ou regras 

particulares incluídas no código de obra ou regulamentos do projeto, de acordo com a NR-01 

(BRASIL, 2020). Essa norma ressalta no item 1.4 que o empregador ainda deve informar aos 

trabalhadores sobre os riscos existentes no ambiente de trabalho, as medidas de proteção 

realizadas pela empresa para mitigar e reduzir riscos, os procedimentos a serem seguidos em 

caso de acidentes, além de implementar medidas administrativas ou organizacionais de 

proteção individual e coletiva.  

 

 

3.1 Recomendações de cuidados com caldeiras 

  

 A SECAMAQ (2018), empresa especializada em fabricação e desenvolvimento de 

caldeiras, listou alguns cuidados para manter a caldeira em dia, que serão comentados aqui. 

Primeiramente, as caldeiras necessitam manter seu sistema de refrigeração em perfeito 

funcionamento por atuarem em altas temperaturas. Para isso, a gestão da quantidade de água 

no sistema é essencial e, muitas vezes, pode ser comprometida por problemas, como falhas 

em bombas de água, controladores de níveis, válvulas e seus devidos atuadores. As caldeiras 
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mais modernas apresentam sistemas de proteção contra quedas d’água. Entretanto, modelos 

mais antigos não contêm estes dispositivos. De qualquer forma, é importante realizar o 

constante monitoramento destes itens mencionados para evitar problemas e manter a 

eficiência da caldeira. 

Além deste controle, outra vertente extremamente importante é o tratamento da água. 

Quanto maior a pressão de trabalho e temperatura de operação da caldeira, mais rigorosa deve 

ser a priorização deste tratamento. O maior objetivo de tal tratamento é evitar o acúmulo de 

sólidos nos tubos e suas superfícies, que provocam reações de incrustações e corrosões nos 

tubos. Os processos de tratamentos mais encontrados a fim de evitar estes problemas são os 

de decantação, também chamado de floculação, e filtração para a remoção das impurezas. No 

primeiro, reagentes químicos são adicionados na água para provocar a formação de flóculos 

em suspensão, partículas maiores e mais fáceis para serem removidas. No segundo, a água 

passa por tanques, pedras, areia e carvão antracito para eliminar as os resíduos da água. O 

descuido com o processo de tratamento de água, atualmente, deve-se, em sua maioria, aos 

altos custos para suas adequadas aplicações.   

A fim de garantir que os processos aconteçam corretamente na caldeira, todos os 

dispositivos de segurança como sensores, válvulas, atuadores e interruptores devem ser 

interligados a um sistema de segurança que funciona e opera como uma sentinela, que 

monitora o funcionamento desses equipamentos conectados. Caso haja alguma irregularidade, 

este sistema é o responsável por realizar o fechamento das válvulas de combustível. Portanto, 

é importante fazer testes de intertravamento das válvulas para garantir que estarão prontas 

para operar em casos de irregularidades. 

Por fim, em um equipamento de tamanha complexidade, como são os geradores de 

vapor, há uma diversidade incalculável de problemas que podem ocorrer e, quaisquer que 

sejam as adversidades, podem ser extremamente danosas. Com isso, a maior defesa para lidar 

com essa diversidade é a manutenção preventiva, que deve ser feita sempre por uma equipe 

profissional qualificada e devidamente treinada. Ao final das atividades, precisa-se registrá-

las, com o propósito de manter a documentação do equipamento em conformidade com as 

orientações da NR-13, uma vez que isso também pode distinguir uma operação eficiente de 

um desastre.  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

À luz do exposto, o estudo realizado demonstrou como as normas de segurança do 

trabalho são essenciais para que empresas consigam desempenhar seus trabalhos com 

caldeiras de forma efetiva e preventiva, com o objetivo de evitar ocasiões indesejadas ou 

situações não previstas nos planejamentos da empresa. Além de, principalmente, 

disponibilizar aos seus trabalhadores condições ambientais e operacionais com alta segurança 

para desempenho de suas atividades. 

De acordo com o estudo de campo analisado, o resultado da pesquisa demonstrou 

claramente a quantidade de inconformidades descobertas durante a pesquisa. Essas 

irregularidades são injustificáveis, visto que a NR-01 (BRASIL, 2020) deixa claro que a 

observância das normas regulamentadoras, seja ela direta ou indireta, é obrigatória por parte 

do empregador, assim como o seu devido cumprimento. A NR-13, destinada especificamente 

para tratar sobre a segurança do trabalho no cenário das caldeiras, reforça esta obrigatoriedade 

e invalida a possibilidade de o empregador declarar qualquer desconhecimento das medidas 

necessárias para garantir a proteção dos trabalhadores e do meio ambiente ao qual as 

máquinas à vapor estão inseridas.  

Desta forma, é necessário que os órgãos intensifiquem o trabalho de fiscalização, 

posto que os riscos no cenário das caldeiras têm potencial de ocasionar fatalidades 

irreparáveis aos colaboradores e empresários, além de altos prejuízos financeiros para 

empresa. 
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