
Diagnóstico da Fiscalização da NR 13

Engarrafadoras de GLP

Ministério do Trabalho e Emprego - MTE



Objetivo

• Efetuar um diagnóstico preliminar da
aplicação da Norma Regulamentadora n.º
13 do MTE pelas empresas do setor de
engarrafamento de GLP

• Diagnóstico feito através de inspeções nos
Estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do
Sul e São Paulo



Método de fiscalização

• Aplicação de listagem de verificação dos
principais itens/elementos da NR-13

• Entrevista com SESMT, técnicos, RH

• Verificação “in loco” dos vasos de pressão

• Procedimento adotado foi o mesmo em
todas as empresas



Diagnóstico

• Empresas localizadas em pólos
petroquímicos ou próximas a produtores de
GLP

• Vasos de Pressão categoria I , II e III

• Capacidade de armazenamento variada



Problemas
No estabelecimento:
•  Inexistência de controle da relação de vasos

existentes, por categoria
•  Ausência de projeto de instalação
•  Falta de Prontuário dos vasos de pressão
• Livro de Registro de Segurança utilizado

somente para registro da inspeção



Problemas

• Alguns vasos de pressão com inspeção em
atraso

• Problemas na qualidade do relatório, tais
como ausência de descrição dos
procedimentos e testes (uso de check-list),
troca constante do PH, diferentes
abordagens na inspeção dos equipamentos



Problemas
• Relatório de inspeção de segurança de vasos

sem recomendações
• Não cumprimento das recomendações ou

ausência de registro do cumprimento
• ART sem comprovação de recolhimento de

taxa
• Falta de manual de operação ou similar



Problemas
• Não há comprovação de calibração dos

instrumentos e controles dos vasos de pressão
• Ausência de treinamento para os operadores
• Sem programação de reciclagem para

operadores
• Não há livre acesso de documentação da NR-

13 aos operadores e cipeiros



Problemas
• Manutenção com caráter corretivo e não

preventivo e preditivo
• Ausência de procedimentos de manutenção
• Diferenças significantes na implementação

da NR 13 entre as empresas
• Dificuldades de integração entre o SESMT,

RH das empresas e o setor responsável pelos
equipamentos



Problemas

Nos Clientes
• Documentação não está disponível (às vezes

somente o relatório de inspeção)
• Não realização de inspeção de segurança

(aluguel, comodato) ou em atraso
• Ausência de livro de registro ou outro

sistema de anotações



Problemas

Nos Clientes

• Sem operadores de vasos de categoria I e II

• Inexistência de projeto de instalação



Resultado da fiscalização

• Termo de Notificação

• Auto de Infração, quando do não
cumprimento da notificação

• Interdição

• Encaminhamento ao MPT



Encaminhamentos futuros

• Continuidade das fiscalizações

• Articulação com sindicatos de trabalhadores
do Setor com relação a NR 13

• Reunião coletiva (regionais ou nacionais)
com empresas para “padronizações”
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