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INTRODUÇÃO
Não são raras as dúvidas e as dificuldades de interpretação, mesmo por profissionais experientes, sobre os requisitos normativos e
jurisdicionais relativos ao ajuste de válvulas de segurança de caldeiras a vapor (PSVs) – (ver figuras 1 e 2). Tais requisitos são definidos
pelos códigos de projeto, notadamente o ASME Boiler & Pressure
Vessel Code, Seção I – Power Boilers e pela Norma Regulamentadora
n.º 13 do Ministério do Trabalho: a NR-13.
É importante ressaltar que a NR-13, apesar de situada no topo
da hierarquia de autoridade das normas, isoladamente, não provê
toda a orientação necessária. Faz-se necessário recorrer ao código
relevante que, por sua vez, possui uma forma de redação e dispo-

Figura 1. uma PSV do balão de uma caldeira de força

sição das informações que, para os menos familiarizados, pode ser
considerada complexa.
Assim, com o objetivo de minimizar tais dificuldades, que podem
conduzir a erros perigosos, este artigo busca dar uma interpretação
mais clara às regras que presidem o ajuste correto da pressão de
abertura de válvulas de segurança de caldeiras a vapor.
OS REQUISITOS DA NR-13 (2017)
A Norma Regulamentadora NR-13 dispõe sobre este tema de forma assertiva. Resumidamente, ela estabelece em seus itens 13.3.1
e 13.4.1.3, que constitui Risco Grave e Iminente a falta de válvula

Figura 2. balão de caldeira de recuperação com duas PSVs instaladas em um dos lados
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de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou
inferior à PMTA, conforme transcrito abaixo.
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;

13.4.1.3 As caldeiras devem ser dotadas dos seguintes itens:
a) válvula de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior a PMTA, considerados
os requisitos do código de projeto relativos a aberturas
escalonadas e tolerâncias de calibração

Já o glossário da NR-13 (2017) traz o conceito de PMTA, que deve
ser compatível com o código de projeto, conforme transcrito abaixo.

OS REQUISITOS DO CÓDIGO ASME I (2015)
Conforme mostrado acima, a NR-13 remete para as exigências do
código de projeto e fabricação da caldeira – na grande maioria das
vezes, o código ASME Boiler & Pressure Vessel, Section I, Power Boilers. Relativo a este assunto, o código trata de valores de PMTA e das
válvulas de segurança, em diversos itens:
Requisitos para a PMTA:
O item PG – 21 do código ASME I trata da máxima pressão de
trabalho permissível para caldeiras (PMTA). O subitem PG - 21.1,
transcrito abaixo, impede que caldeiras (exceto as de fluxo forçado) operem em valores acima da PMTA. O código ASME não fixa
nenhuma tolerância para esse valor, mas permite uma exceção.
Quando alguma válvula de segurança estiver descarregando vapor, é permitida uma elevação de pressão, denominada acumulação, de até no máximo 6% acima da PMTA. O que se conclui deste
item é que pelo menos a primeira válvula a abrir, tem que abrir no
máximo no valor da PMTA, ou abaixo.

Transcrição do item PG-21.1 do código ASME I:

Pressão Máxima de Trabalho Admissível - PMTA: é o maior
valor de pressão a que um equipamento pode ser submetido continuamente, de acordo com o código de projeto, a resistência dos
materiais utilizados, as dimensões do equipamento e seus parâmetros operacionais.
O Manual Técnico de Caldeiras e Vasos de Pressão, documento
emitido pelo Ministério do Trabalho para auxiliar na aplicação da
NR-13, de 1995, estabelecia a única exceção para um acréscimo de
pressão acima da PMTA, conforme transcrito abaixo:
“O acréscimo de pressão, permitido durante a descarga da válvula
de segurança, deve ser no máximo o recomendado no código de
projeto do equipamento.”
“No caso específico do código ASME Seção I, caldeiras com superfície de aquecimento superior a 47m2 devem possuir duas
válvulas de segurança. Neste caso, é permitido um acréscimo de
pressão durante a descarga, com as duas válvulas abertas de no
máximo 6% da PMTA.”
Ainda o glossário da NR-13 (2017) traz o conceito de “Abertura
escalonada de válvulas de segurança” da seguinte forma:
Abertura escalonada de válvulas de segurança: condição
de calibração diferenciada da pressão de abertura de múltiplas válvulas de segurança, prevista no código de projeto do equipamento
por elas protegido, onde podem ser estabelecidos valores de abertura acima da PMTA, consideradas as vazões necessárias para o
alívio da sobrepressão em cenários distintos.
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Requisitos para as válvulas de segurança:
O código ASME I trata de válvulas de segurança de caldeiras nos
itens PG-67 a PG-73.
O item PG – 67 do código ASME I trata dos requisitos para as
válvulas de segurança de caldeiras propriamente ditas. Os requisitos deste item não se aplicam à válvula ou válvulas de segurança do superaquecedor, que são tratados no item PG-68. Os
requisitos do item PG-67 são, portanto, aplicáveis às válvulas de
segurança instaladas nos balões de vapor das caldeiras.
O subitem PG-67.1 estabelece a quantidade mínima de válvulas
de segurança necessárias numa caldeira. No caso de caldeiras de
recuperação, são necessárias, no mínimo, duas, mas normalmente há
três válvulas de segurança instaladas.
O subitem PG-67.2 estabelece requisitos para a capacidade do
conjunto de válvulas de segurança, que não pode permitir elevação da pressão mais do que 6% acima da pressão de abertura da
válvula mais alta, e em nenhum caso mais do que 6% acima da
PMTA. Esta elevação até 6% acima da PMTA só é permitida quando
alguma válvula já estiver descarregando vapor, portanto já aberta,
conforme já fora estabelecido no subitem PG-21.1, analisado acima. Estes 6% acima da PMTA não devem, portanto, ser interpretados como uma tolerância para a pressão de abertura da válvula de
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segurança, e sim como a sobrepressão permitida após a abertura
da válvula de segurança.
O subitem PG-67.3 estabelece o valor da pressão de abertura
para as válvulas de segurança (set-point), que deve ser no máximo igual ao valor da PMTA, ou abaixo. No caso de haver mais de
uma válvula de segurança, as válvulas adicionais (mas não a primeira) poderão ser ajustadas a até 3% acima da PMTA. A válvula
com pressão de abertura mais elevada, não poderá abrir a mais
de 3% acima da PMTA. Este limite de até 3% acima da PMTA
para as válvulas adicionais (mas não para a primeira), tem sido
interpretado erroneamente como uma tolerância para o valor da
pressão de abertura das válvulas de segurança, de uma maneira
genérica. A tolerância para a pressão de abertura das válvulas
de segurança é tratada no subitem PG-72.2, comentado adiante. Além disto, o subitem PG-67.3 estabelece que a diferença na
pressão de abertura entre a primeira e a última válvula a abrir
(range) não deve ser superior a 10% da pressão da válvula de
maior valor de pressão de abertura.
Transcrição do item PG-67.3 do código ASME I:

Transcrição do item PG-72.2 do código ASME I:

Estes valores de tolerância para as pressões de abertura (item PG72.2) têm sido eventualmente confundidos com o citado limite de
3% acima da PMTA (item PG-67.3), para a abertura da última válvula
de segurança, gerando controvérsias sobre os limites finais de pressão de abertura das válvulas.

CONCLUSÕES
Da análise dos requisitos da NR-13, em conjunto com as disposições do código ASME Seção I, conclui-se que:
•
•

•

•

O item PG-72.2 estabelece as tolerâncias admissíveis para os valores reais de abertura das válvulas de segurança, que tenham sido
ajustadas conforme os critérios anteriormente estabelecidos. A tolerância admissível depende da pressão para ajustagem a válvula,
conforme tabela abaixo:

•

•
Pressão de abertura da válvula

Tolerância

até 5 bar (70 psig)

0,15 bar (2 psig)

> 5 bar até 21 bar
(>70 psig até 300 psig)

3 % da pressão de
ajustagem

> 21 bar até 70 bar
(>300 psig até 1000 psig)

0,7 bar (10 psig)

> 70 bar (>1000 psig)

1 % da pressão de
ajustagem

nenhuma caldeira pode, durante a operação normal, atingir
pressões acima da PMTA;
a única exceção é quando já houver alguma válvula de segurança aberta, descarregando vapor, quando então a pressão
poderá chegar a 6% acima da PMTA;
para impedir que a caldeira possa operar em pressões acima
da PMTA, a válvula de segurança da caldeira, quando única,
deve ser ajustada para abrir em pressão abaixo, ou no máximo igual à PMTA;
caso a caldeira disponha de mais de uma válvula de segurança, as válvulas adicionais, mas não a primeira, poderão estar
ajustadas para abrirem acima da PMTA, até o limite de 3%
acima deste valor;
a determinação da pressão de abertura da válvula de segurança do superaquecedor (geralmente única e que recebe
tratativa distinta no item PG-68 do Código ASME) depende
de parâmetros operacionais da caldeira;
a capacidade de descarga de válvulas de segurança do
superaquecedor pode ser considerada na determinação da
quantidade e tamanho das válvulas de segurança da caldeira.

Assim, a partir da análise inicial e aparentemente complexa feita ao longo deste texto, depreendem-se agora orientações bastante
simplificadas que bem poderão evitar erros por parte dos usuários
das caldeiras brasileiras. Fica claro que a primeira válvula de segurança do balão deverá abrir no máximo no valor da PMTA, e as demais válvulas do balão poderão abrir acima da PMTA, até o limite de
3%. E esta orientação certamente não será mais confundida com as
tolerâncias de ajustagem, estas claramente tabeladas em PG 72.2.
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A Figura 3 expressa visualmente as principais elaborações feitas, para melhor assimilação e síntese dos conceitos.
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Notas:
PSV 1: válvula de segurança com pressão de ajuste mais baixa.
PSV “n”: válvula de segurança com pressão de ajuste mais alta. Havendo ainda válvulas suplementares [aqui denotadas por (...)], seus valores de
ajuste deverão se situar entre os da PSV 1 e da PSV “n”.
Acumulação: incremento de pressão acima da PMTA da caldeira, permitido durante a descarga de uma PSV. Expressa em % da PMTA da caldeira.
O código ASME I permite 6% de acumulação quando mais de uma PSV estiverem instaladas.
Sobrepressão: incremento de pressão acima da pressão de ajuste de uma PSV, que permitirá sua máxima capacidade de descarga. Expressa em
% da pressão de ajuste da válvula. O código ASME I estabelece 3% de sobrepressão para que uma PSV alcance máxima vazão.
Figura 3. diagrama de ajuste da pressão de abertura de válvulas de segurança ASME I do balão de caldeiras a vapor. Refere-se à instalação com duas ou
mais válvulas de segurança. Paoliello, adaptado de (3)
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