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GUIA DE END E INSPEÇÃO    ENTREVISTA

ACREDITAÇÃO INMETRO

PARA EMPRESAS DE END

POR EDU OLIVEIRA

Vive-se um momento de promissora evolução do mercado de Ensaios Não Destrutivos no Brasil. 
As firmas contratantes exigem e as empresas de inspeção começam a se preocupar cada vez mais com 
a produtividade e com a qualidade dos serviços oferecidos na área.

Trabalhar com parceiros responsáveis, consequentemente, torna-se a chave de um atalho altamente 
confiável para evitar “retrabalhos” e eliminar as falhas de instalação e não conformidades.

A solução para isso tem um nome simples e confiável: acreditação. Trata-se da metodologia concei-
tuada como o reconhecimento formal – consignado por organismo independente especializado em nor-
mas técnicas específicas de um determinado setor – no sentido de que determinada empresa atenda a 
requisitos predefinidos e demonstre inequívoca competência para realizar plenamente suas atividades 
técnicas com a imprescindível segurança. 

Nesse contexto, a Acreditação de Organismos de Inspeção em END do Inmetro (Instituto Nacional de 
Metrologia, Qualidade e Tecnologia) surge como a garantia, de escala internacional, que atesta a quali-
dade e a confiabilidade das empresas do ramo.

No desempenho funcional como organismo de acreditação em âmbito nacional, o Inmetro qualifica-se 
também pelo status de signatário nos acordos internacionais de acreditação da ILAC (International Labo-
ratory Accreditation Cooperation) e da IAAC (Interamerican Accreditation Cooperation), o que assegura a 
equivalência técnica entre os acreditados brasileiros e as empresas congêneres em outros países.

A procura por atestado de competência técnica ganhou força após a confirmação de que a Petrobras 
exigirá a acreditação do Inmetro como requisito obrigatório para empresas de END e Inspeção.

A novidade começa a valer nos contratos assinados a partir de janeiro de 2015, inicialmente apenas 
para os métodos de Ultrassom (US) e Radiografia Industrial (RI), mas a expectativa é que outras deman-
das apareçam e o processo evolua como novo e auspicioso paradigma para as empresas do mercado.

Para conversar sobre a importância da acreditação do Inmetro para empresas de END, entrevistamos 
um dos principais demandantes, o engenheiro metalúrgico Silvio Juer, gerente do setor de Certificação e 
Ensaios Não Destrutivos da Petrobras.

Quando começou o movimento para trabalhar ape-
nas com OIA-END (Organismos de Inspeção Acre-
ditados em END) na Petrobras?
SILVIO JUER – A ideia surgiu pela primeira vez em 
2006, como um projeto do Prominp (Programa de Mo-

bilização na Indústria do Petróleo), mas foi aprovada 
como requisito contratual nos empreendimentos da Pe-
trobras apenas em março de 2012.
A partir dessa data, foi montado um grupo de trabalho 
com as participações da Petrobras, da Abendi, da Abe-
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mi (Associação Brasileira de Engenharia Industrial), e 
da Abimaq (Associação Brasileira da Indústria de Má-
quinas e Equipamentos), no qual ficou estabelecida a 
efetivação do requisito para janeiro de 2015.

Por que ocorrem as falhas de inspeção e qual é o 
prejuízo que isso provoca para a Petrobras?
SILVIO – Com a retomada dos investimentos no setor 
de Petróleo e Gás, após um longo período de estagna-
ção, muitas empresas de inspeção foram criadas e ou-
tras expandiram suas atividades de forma inconsistente 
e desestruturada, resultando, assim, em grande número 
de falhas nos processos de inspeção.
A atividade de inspeção tanto em fábricas quanto nos 
canteiros de construção e montagem, nas modalidades 
de Ultrassom e Ensaio Radiográfico, estavam concen-
tradas, em quase sua totalidade, nas empresas de ins-
peção que eram subcontratas.
Foram verificados diversos casos de falha na inspeção 
que resultaram em “retrabalho” e atrasos no cronograma 
das obras de vários empreendimentos da companhia. 

O que regula a acreditação de empresas do Inmetro?
SILVIO – A acreditação segue os critérios da ABNT 
NBR ISO/IEC 17020:2012 e os requisitos da norma In-
metro NIT DIOIS 019.

Como funciona?
SILVIO – O órgão acreditador avalia as atividades da 
empresa candidata à acreditação, examinando a con-
formidade dos requisitos administrativos: independên-
cia, imparcialidade e integridade; confidencialidade; 
organização e gestão; sistema da qualidade; pessoal; 
instalações e equipamentos; métodos de inspeção e 
procedimentos. Inspira confiança no provedor ao garan-
tir que o produto tem sido avaliado por um organismo 
independente e competente. 

O que representa a acreditação de empresas para 
o mercado?
SILVIO – A acreditação dos Organismos de Inspeção é 
um meio formal de determinar a competência técnica de 
empresas para realizar inspeções específicas.

Quais são os benefícios?
SILVIO – A acreditação proporciona um meio rápido 
para os clientes, inclusive para a Petrobras, identifica-
rem e selecionarem serviços de inspeções confiáveis e 
adequados para suas necessidades.

No momento, existem sete empresas já acreditadas 
e outras quatro em processo de acreditação dentro 
do Inmetro. Esses números atendem à demanda da 
Petrobras para o ano de 2015?
SILVIO – Em princípio, é pouco. Dessa forma, é reco-
mendável que as empresas prestadoras de serviços de 
inspeção de Ultrassom e de Ensaio Radiográfico que 
contratam os serviços (“EPCistas”, montadores e fabri-
cantes), ou ainda as empresas que realizam essas ins-
peções através de suas estruturas internas (fabrican-
tes), estejam atentas ao tema reavaliando suas estraté-
gias e definindo sua participação tanto no processo de 
formação e certificação de profissionais N3, quanto no 
processo de Acreditação de Organismos de Inspeção 
em END.

A escolha por empresas certificadas será exigên-
cia contratual para Ultrassom e Ensaio Radiográfi-
co. Existe previsão de que essa cautela se estenda 
a outros métodos? 
SILVIO – Sem dúvida. As propostas já estão sendo 
analisadas.

A acreditação de empresas de END beneficiará tam-
bém empresas de outros mercados?
SILVIO – A Petrobras é pioneira na certificação de pes-
soas e esse processo revela-se tão importante que as 
certificações migraram para o SNQC (Sistema Nacional 
de Certificação e Qualificação).
Queremos continuar com o pioneirismo em outros ra-
mos da economia. Acreditamos que o processo de 
acreditação resultará em ganhos de qualidade e produ-
tividade para toda a indústria nacional.

Para saber mais sobre o processo,
acesse o site www.inmetro.gov.br/organismos.
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GUIA DE END E INSPEÇÃO   MÉTODOS

ACESSO POR CORDA

APLICAÇÃO
• A toda e qualquer atividade, como soldagem, elétrica, isolamento, inspeção, ensaios, instrumentação, operação e pin-
tura, que necessite acessar e/ou executar serviços em locais elevados e ambientes confinados;
• Esta atividade também é fortemente utilizada quando o acesso ou a forma geométrica do equipamento é um fator que 
dificulta e encarece a execução das tarefas;
• No Brasil, vem sendo utilizado há mais de 18 anos; já na Europa e América do Norte, há pelo menos 30 anos;
• O Acesso por Corda é utilizado em toda a área industrial, como civil, petrolífera, química, petroquímica, siderúrgica, 
naval, agrônoma, elétrica, telefônica, nuclear, energética, etc.;
• A técnica é usada em diversos serviços de inspeção, montagem, fabricação, manutenção e operação de estruturas 
metálicas, pontes, navios, plataformas de petróleo, vasos de pressão, fornos, caldeiras, chaminés, geradores de energia 
eólica, flares, termoelétricas, hidrelétricas, torres (energia, telefônica, rádio, televisão), limpeza de fachadas de prédios, 
colocação de banner, levantamento geotécnico, poda e tratamento de árvores, entre outros.

VANTAGEM
• Sem limite de altura para trabalho operacional;
• Diminui custo operacional em função do menor número de profissionais envolvidos;
• Aumento da qualidade do serviço e melhoria no ambiente de trabalho; 
• Dispensa o uso de andaimes tubulares ou suspensos;
• Diminui o risco com profissionais treinados para resgate de peças, equipamentos e pessoas;
• Proporciona maior agilidade de mobilização, e, em caso de emergência, a saída do local é mais segura e garantida;
• Não necessita de estruturas pré-construídas.

LIMITAÇÃO
• Algumas atividades a céu aberto não devem ser realizadas sob chuva;
• Nenhuma atividade paralela poderá ser executada onde o Acesso por Corda está sendo realizado.

Normas Títulos Publicação
ABNT NBR 15475 Acesso por corda – Qualificação e certificação de pessoas 2013
ABNT NBR 15595 Acesso por corda – Procedimento para aplicação do método 2008
NR-35 (Anexo I) Trabalho em Altura – Anexo I (Acesso por Cordas) 2014
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GUIA DE END E INSPEÇÃO   MÉTODOS

APLICAÇÃO 
• Detecção e dimensionamento de trincas, especialmente trincas de fadiga em soldas, estruturas e equipamentos; 
• Detecção e acompanhamento da evolução das descontinuidades em serviço;
• Empregado em estruturas terrestres e/ou marítimas, equipamentos industriais que sofram os efeitos de fadiga (esforços 
cíclicos) de diversas origens, tais como vento, marés, fadiga térmica e outras. 

VANTAGEM
• Menor necessidade de limpeza superficial;
• Maior velocidade de aplicação e laudo;
• Permite registro e, consequentemente, fácil recuperação dos dados para acompanhamento ao longo do tempo (HD, 
pendrive, CD, DVD);
• Possibilita a determinação da profundidade da trinca, além do comprimento (especialmente para trincas de fadiga);
• Não necessita de remoção de revestimento desde que este seja eletricamente não condutor.

LIMITAÇÃO
• Necessita de inspetor com conhecimento de informática;
• Não é aplicável a materiais não eletricamente condutores;
• Aplicação restrita a trincas de fadiga. Pode detectar descontinuidades induzidas por outros mecanismos, porém, a ca-
pacidade de dimensionamento fica prejudicada;
• Custo do equipamento.

ACFM

(ALTERNATING CURRENT FIELD MEASUREMENT - MEDIÇÃO DE CAMPOS DE CORRENTE ALTERNADA)

Normas Títulos Publicação
ABNT NBR 

15248 Ensaios Não Destrutivos – Inspeção por ACFM – Procedimento 2012





10  Guia de END e Inspeção | Ano 2014

GUIA DE END E INSPEÇÃO   MÉTODOS

ANÁLISE DE VIBRAÇÕES (AV)

A Análise de Vibrações mecânicas é um método indispensável na detecção prematura de anomalias em máquinas e equi-
pamentos de qualquer origem: erros mecânicos, elétricos, hidráulicos. A AV permite ao analista, determinar a causa raiz do 
problema e realizar sua correção almejando a condição de “falha zero”. As causas mais comuns são: desbalanceamento 
rotativo, desalinhamento, empenamentos, rolamentos, desgastes de qualquer natureza, folgas, roçamentos. Em resumo, 
qualquer problema que a máquina possa apresentar, causado por falta de balanceamento das partes rotativas, desalinha-
mento de juntas e rolamentos, excentricidade, interferência ou folgas, erosão localizada, abrasão, ressonância, etc. 
Os instrumentos atuais estão muito avançados nos recursos eletrônicos, matemátcos e de transmissão sem fio ou por inter-
net. Já estão disponíveis recursos de análise automática, algo que ultrapassa a subjetividade do técnico analista. A Análise 
de Vibrações é um método muito valioso, pois a identificação das falhas de máquinas e motores é feita por instrumentos 
avançados, medições eletrônicas das vibrações, além das percepções sensoriais não percebidas pelos ouvidos, eliminando, 
assim, a subjetividade do técnico analista.

APLICAÇÃO
• Qualquer equipamento rotativo: motores, bombas, compressores, ventiladores, etc.;
• É possível realizar ensaios em estruturas.

VANTAGEM
• Permite detectar defeitos incipientes nos componentes das máquinas muito antes da quebra (manutenção preditiva);
• Evita a troca de peças em boas condições (manutenção preventiva), já são muitos os casos de 30 meses de monitoramento 
antes da substituição, pois já não acontecem quebras;
• Tem alto grau de confiabilidade no diagnóstico;
• Não há perda de produção durante as medidas e as paradas podem ser programadas;
• Processo não intrusivo;
• Baixo custo, retorno financeiro muito alto (ROI); hoje, no Brasil, o retorno financeiro é de 10 a 30 vezes o capital investido, 
no primeiro ano;
• Diagnóstico rápido.

LIMITAÇÃO 
As dificuldades atuais são análises em máquinas alternativas em veículos. Em máquinas alternativas há maior dificuldade 
na identificação da origem das falhas;
Em princípio, a implantação pode ter um custo alto, mas é rapidamente absorvido pela diminuição dos custos de manuten-
ção, eliminação de perda de produção e aumento da disponibilidade da planta. Uma equipe bem treinada leva o MTBF para 
a faixa de 99%. E o retorno financeiro (ROI) já tem de ser maior do que 10 vezes no primeiro ano. 

Normas Títulos Publicação
ABNT NBR 

10082
Ensaio Não Destrutivo – Análise de Vibrações – Avaliação da vibração mecânica 
de máquinas com velocidades de operação de 600 rpm a 15 000 rpm 2011

ABNT NBR 
10272

Ensaios Não Destrutivos – Análise de Vibrações – Medição e avaliação da severi-
dade das vibrações mecânicas de máquinas elétricas rotativas 2013

ABNT NBR 
10273

Ensaios Não Destrutivos – Análise de Vibrações – Requisitos para instrumentos de 
medição de severidade de vibração de máquinas 2013

ABNT NBR 
15307

Ensaios Não Destrutivos – Provas de cargas dinâmicas em grandes estruturas – 
Procedimento 2005

ABNT NBR 
15928 Ensaios Não Destrutivos – Análise de Vibrações – Terminologia 2011
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CALIBRAÇÃO E CONFIABILIDADE DAS MEDIÇÕES NOS END

Definido no Vocabulário Internacional de Termos Fundamentais e Gerais de Metrologia (aprovado pela Portaria Inmetro 
Nº 029/95), dizemos que “calibrar” significa colocar um instrumento de medição em condições seguras de utilização. Isso é 
realizado por meio da comparação dos valores das medições fornecidas pelo instrumento, com os valores de um padrão de 
hierarquia superior. Se necessário, pode-se aplicar o ajuste do instrumento para levá-lo às suas melhores condições quanto 
aos valores verdadeiros de medição.
Os Ensaios Não Destrutivos utilizam uma ampla gama de instrumentos de medição, que devem ser confiáveis para assegu-
rar a qualidade dos resultados dos ensaios.

APLICAÇÃO
• A finalidade dos ENDs na indústria é a detecção de falhas e descontinuidades;
• Conhecer a localização correta e a dimensão destas falhas é de fundamental importância para a caracterização dos mate-
riais e para a definição da segurança operacional dos equipamentos;
• Erros nestas medições ocasionam elevados riscos ao patrimônio e às vidas humanas;
• Assegurar a qualidade destas medições é a função da calibração.

VANTAGEM
• Equipamentos calibrados e certificados elevam, consideravelmente, o valor técnico dos ENDs;
• Permitem uma estimativa segura quanto à vida útil dos equipamentos em operação;
• Os resultados da calibração do instrumento de medição, expressos em um certificado de calibração bem elaborado, forne-
cem informações válidas e úteis que podem auxiliar na tomada de decisões técnicas e gerenciais de elevada importância.

LIMITAÇÃO
• Requer pessoal de laboratório: especializado, treinado e qualificado para os serviços de calibração;
• O laboratório de calibração deve estar acreditado ou formalmente reconhecido como atendendo aos requisitos da Norma 
ABNT NBR ISO/IEC 17025.

Normas Títulos Publicação
ABNT NBR 

15865
Metrologia – Ensaios Não Destrutivos – Calibração de instrumentos de Medição de 
Espessura por Ultrassom 2010

ABNT NBR 
15922

Metrologia – Ensaios Não Destrutivos – Calibração de instrumentos de ensaio por 
Ultrassom tipo A-Scan 2011

ABNT NBR 
16138

Metrologia – Ensaios Não destrutivos – Calibração de cabeçotes de instrumentos 
de Ultrassom 2013

ABNT NBR 
16146

Metrologia – Ensaios Não destrutivos – Calibração de cabos de instrumentos de 
Ultrassom 2013
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CONTROLE DIMENSIONAL (CD)

A fabricação de equipamentos cada vez mais complexos, com inúmeros componentes, exige que as medições sejam tam-
bém cada vez mais precisas. Portanto, o Controle Dimensional aplicado ao objeto de um projeto, ao longo de suas etapas de 
fabricação, é um processo fundamental para garantir a fidelidade das medidas e dimensões dos equipamentos, bem como 
dos materiais, seus componentes e suas devidas localizações.

APLICAÇÃO
• Esta técnica é utilizada no controle da qualidade industrial para o dimensionamento de diversos equipamentos, peças 
e acessórios, além da determinação das bases de equipamentos e marcos de localização em instalações industriais. A 
atividade de Controle Dimensional é dividida por área de atuação devido a características específicas, conhecidas como 
modalidade (Caldeiraria e Tubulação, Mecânica, Topografia e Montagem de Máquinas).
O profissional da modalidade de caldeiraria e tubulação desempenha atividade de dimensionamento em estruturas maríti-
mas, tanques, tubulações e vasos de pressão, através do manuseio de diversos instrumentos e interpretação de desenhos.
Na modalidade de mecânica, a atividade visa garantir as características dimensionais de roscas, engrenagens, flanges e po-
lias, além da verificação de acabamento superficial e tolerâncias para ajuste de acoplamentos com folga com interferência.
Já o profissional de topografia estabelece, basicamente, a orientação de equipamentos com marcos auxiliares, executa a 
localização e o nivelamento da base de equipamentos industriais, além do posicionamento e nivelamento de estruturas, 
suportes de tubulação, alinhamento e prumo de estrutura s de concreto.
A modalidade montagem de máquinas estabelece também a verificação do nivelamento, alinhamento e rotação de máqui-
nas, além da análise das vibrações e balanceamento de bombas, turbinas e compressores.

VANTAGEM
• Estabelece a alta confiabilidade técnica necessária aos materiais, equipamentos e acessórios; garantindo tanto a seguran-
ça operacional dos processos como a segurança patrimonial dos investimentos de um projeto.
• As inspeções são frequentes desde o recebimento da matéria-prima até as últimas etapas de fabricação, além da monta-
gem de estruturas metálicas, tubulações, vasos de pressão, caldeiras, navios e em diversas aplicações seriadas.

LIMITAÇÃO
• Todas as operações realizadas no controle dimensional são ditadas por uma série de normas que regem as dimensões de 
um projeto e especificam tipos de procedimentos, tolerâncias, instrumentos a serem utilizados e outros aspectos específicos.
Quanto ao inspetor em controle dimensional, este deve conhecer profundamente o campo de atuação e os procedimentos 
adequados para a prática de controle das diversas dimensões de um projeto. O inspetor deve ter pleno domínio das técnicas 
de medição aplicáveis à peça ou equipamento, devendo determinar qual a técnica de medição é a mais adequada para obter 
uma grandeza dimensional confiável e que pode definir o destino de uma peça, um equipamento ou um projeto.

Normas Título Publicação
ABNT NBR 

15523 Qualificação e certificação de inspetor de Controle Dimensional 2012
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CORRENTES PARASITAS (CP)

Método no qual é induzido um fluxo de correntes elétricas (Correntes Parasitas) no objeto sob ensaio, por meio de uma ou 
mais bobinas. Variações ocorridas nesse fluxo, causadas por diferentes alterações no objeto, são refletidas nessas bobinas 
e podem ser lidas/registradas por voltímetros, osciloscópios, registradores, etc.

APLICAÇÃO
• Este método de ensaio só pode ser aplicado a materiais eletricamente condutores que podem ser ferromagnéticos e não 
ferromagnéticos;
• Os mais diversos produtos siderúrgicos, nas formas de tubos, barras, chapas, arames, podem ser inspecionados por esta 
técnica de ensaio, bem como produtos de autopeças, tais como parafusos, eixos, comandos, barras de direção, discos, 
panelas de freio, componentes de aeronaves, entre outros. 
• O método de Correntes Parasitas pode ser utilizado para detectar pontos de corrosão, os mais diversos tipos de trincas, 
como trincas por fadiga, trincas térmicas, perdas de material por erosão, localizada ou generalizada, perda de material por 
corrosão, localizada tais como “pittings” e alvéolos, ou generalizada. É muito utilizado para detectar trincas de fadiga e corro-
são em componentes e estruturas aeronáuticas, e em tubos instalados em trocadores de calor e caldeiras, permitindo fazer 
o controle de espessura de tubos instalados em equipamentos de troca térmica. 
• Além disso, permite diferenciar/separar metálicas seriadas quanto à composição química (ligas), dureza, microestrutura, 
condição de tratamento térmico, etc.; medir condutividade elétrica em materiais não ferromagnéticos; medir espessuras de 
camadas não condutoras sobre metais condutores ferromagnéticos e não ferromagnéticos, como nas medições de espes-
suras de camadas de tinta; medir espessuras de camadas de material metálico não ferromagnético sobre bases ferromagné-
ticas, em situações típicas de medição de espessura de camada de material austenítico depositada sobre material ferrítico. 

VANTAGEM
• Aplica-se, sobretudo, a metais não ferromagnéticos, mas também a metais ferromagnéticos;
• Não há a necessidade de contato físico entre a sonda, a bobina ou o conjunto de bobinas e a superfície da peça a ensaiar, 
embora a distância entre elas deva ser a menor possível;
• Não necessita de material de consumo;
• Não exige uma preparação superficial rigorosa das peças a serem ensaiadas, embora rugosidade excessiva possa trazer 
problemas;
• O método possibilita elevado grau de automatização e, em alguns casos, elevadas velocidades de inspeção possam ser 
conseguidas;
• Em muitas aplicações, o ensaio pode se adaptar à condição passa/não passa.

LIMITAÇÃO
• A profundidade de penetração do ensaio muitas vezes é bastante limitada, apresentando forte dependência com a frequên- 
cia de ensaio e com as características elétricas e magnéticas do material a ser ensaiado;
A existência de mais de uma variável pode afetar os resultados do ensaio, porém, com a utilização de sondas adequadas, é 
possível contornar o problema e obter bons resultados;
• Em aplicações que dependam da detecção de descontinuidades em materiais ferromagnéticos, é necessário aplicar uma 
forte magnetização ao material e, se necessário, desmagnetizá-lo;
• Muitas vezes, com a utilização de sondas adequadas, a sensibilidade do ensaio para detectar descontinuidades superfi-
ciais pode ser muito próxima à obtida com outros métodos de ensaios superficiais, como Partículas Magnéticas e Líquido 
Penetrante, e com a vantagem da avaliação da profundidade da descontinuidade detectada.
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Normas Títulos Publicação

ABNT NBR 8860 Ensaios Não Destrutivos – Correntes Parasitas – Procedimento para inspeção de 
tubos de aço utilizando saturação magnética

2008 

Confirmada

em 2014

ABNT NBR 8861
Ensaios Não Destrutivos – Correntes Parasitas – Detecção de descontinuidades 
por Correntes Parasitas (eddy-current) de tubos de aço inoxidável austenítico e 
ligas similares

2009

ABNT NBR 
15193

Ensaios Não Destrutivos – Correntes Parasitas em tubos não ferromagnéticos ins-
talados em trocadores de calor 2009

ABNT NBR 
15246

Ensaios Não Destrutivos – Ensaio por campo remoto em tubos ferromagnéticos 
instalados em trocadores de calor 2012

ABNT NBR 
15548 Ensaios Não Destrutivos – Procedimento de Ensaio para o setor aeronáutico

2008 

Confirmada

em 2014

ABNT NBR

NM 316
Ensaios Não Destrutivos – Correntes Parasitas – Terminologia 2007

ISO 12718 Non-Destructive Testing – Eddy current testing – Vocabulary 2008
ISO 15549 Non-Destructive Testing – Eddy current examination – General principles 2008

ISO 15548-1 Non-Destructive Testing – Equipment for eddy current examination – Part 1: Instru-
ment characteristics and verification 2013

ISO 15548-1

Cor 1

Non-Destructive Testing – Equipment for eddy current examination – Part 1: Instru-
ment characteristics and verification 2010

ISO 15548-2 Non-Destructive Testing – Equipment for eddy current examination – Part 2: Probe 
characteristics and verification 2013

ISO 15548-3 Non-Destructive Testing – Equipment for eddy current examination – Part 3: Sys-
tem characteristics and verification 2008
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EMISSÃO ACÚSTICA (EA)

É um fenômeno que ocorre quando uma descontinuidade tipo trinca é submetida a solicitação térmica ou mecânica e apre-
senta tendência a se propagar. Devido a estas solicitações, a zona plastificada na ponta desta descontinuidade sofrerá uma 
perturbação com um rearranjo plástico, sendo esta a fonte de ondas de tensão na forma de ondas mecânicas transientes. 
A emissão acústica também poderá ser originada de fenômenos de corrosão, quando a quebra de óxidos (produtos de 
corrosão), além das reações anódicas e catódicas, são fontes de sinais sonoros, ou ainda originada em descargas parciais 
entre espirais de transformadores.
A técnica consiste em captar estas perturbações e sinais sonoros através de transdutores piezoeléctricos instalados de for-
ma estacionária sobre a estrutura. Estes receptores passivos, estimulados pelas ondas transientes, transformam a energia 
mecânica em sinais elétricos, sendo estes digitalizados e arquivados para análise através de parâmetros representativos 
da técnica.

APLICAÇÃO 
• Equipamentos metálicos pressurizados, como vasos de pressão, esferas, reatores, colunas, trocadores de calor, tubula-
ções, cilindros de alta pressão, etc.;
• Equipamentos metálicos de pressão atmosférica, tais como tanques de armazenamentos e silos, em todos os seus com-
ponentes, fundos, costados e tetos;
• Equipamentos não metálicos pressurizados ou atmosféricos, fabricados em material plástico reforçado com fibra de vidro 
ou fibra de carbono, como tanques e tubulações;
• Componentes estruturais metálicos e não metálicos de aplicação automotiva, aeronáutica e aeroespacial;
• Estruturas de transporte e levantamento de cargas, tais como guindastes, pontes rolantes, transportadores de minérios, 
cestas aéreas, etc.;
• Detecção de vazamento em válvulas, equipamentos e tubulações, pressurizados ou atmosféricos;
• Detecção e localização de descargas parciais em transformadores e reatores de potência;
• Estruturas de concreto, tais como pontes, viadutos, barragens, etc.

VANTAGEM 
• O ensaio é global, e pode ser realizado nas condições de serviço ou durante provas de carga, por exemplo testes hidros-
táticos ou pneumáticos. O objetivo é o de avaliar a condição de integridade, localizando e classificando as áreas ativas 
quanto ao grau de comprometimento que eventuais descontinuidades impõem à integridade estrutural. A maior contribuição 
da técnica é analisar o comportamento dinâmico das descontinuidades, recurso único dentro do elenco dos Ensaios Não 
Destrutivos existentes.

LIMITAÇÃO
• A técnica não dimensiona ou fornece a morfologia da descontinuidade. Áreas ativas localizadas e classificadas deverão 
ser examinadas por técnicas de Ensaios Não Destrutivos complementares, por exemplo Ultrassom, Partículas Magnéticas, 
ACFM, para caracterização da morfologia e do dimensionamento dos defeitos presentes. 
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Normas Títulos Publicação
ABNT NBR 
NM 00337

Ensaios Não Destrutivos – Ensaio de Emissão Acústica (EA) em vasos e tanques de 
plástico reforçado com fibra de vidro (PRFV). Procedimento. 2014

ABNT NBR 
NM 00338

Ensaios Não destrutivos – Ensaio de Emissão Acústica (EA) em tubos reforçados com 
resina termocurada. Procedimento. 2014

ABNT NBR 
NM 00339

Ensaios Não Destrutivos – Ensaio de Emissão Acústica (EA) em vaso de pressão metá-
lico durante o ensaio de pressão. Procedimento. 2014

ABNT NBR 
NM 00340

Ensaios Não Destrutivos –Ensaio de Emissão Acústica (EA) de tanques metálicos de 
armazenamento, com líquido à pressão atmosférica e baixa pressão. 2014

ABNT NBR 
NM 00341 Ensaios Não Destrutivos – Ensaio de Emissão Acústica (EA). Verificação de sensores. 2014

ABNT NBR 
15360 Ensaios Não Destrutivos – Caracterização da instrumentação de Emissão Acústica 2013

ABNT NBR 
15361

Ensaios Não Destrutivos – Determinação da reprodutibilidade da resposta de Emissão 
Acústica – Procedimento 2006

ABNT NBR 
15404

Ensaios Não Destrutivos – Detecção e localização de vazamento utilizando Emissão 
Acústica – Procedimento 2013

ABNT NBR 
15633

Ensaio Não Destrutivo – Emissão Acústica – Detecção e localização de descargas par-
ciais e anomalias térmicas e mecânicas (DPATM) em transformadores de potência e 
reatores isolados a óleo

2008 

Confirmada

em 2014

ABNT NBR 
16178 Ensaios Não Destrutivos – Emissão Acústica – Verificação da performance dos sensores 2013

ABNT NBR 
NM 302 Ensaios Não Destrutivos – Emissão Acústica – Terminologia 2012

ABNT NBR 
NM 303

Ensaios Não Destrutivos – Análise da Emissão Acústica de estruturas durante a estimu-
lação controlada 2012

ABNT NBR 
NM 304 Ensaios Não Destrutivos – Ensaios de cilindros de aço sem costura por Emissão Acústica 2012

ABNT NBR 
NM 326

Ensaios Não Destrutivos – Montagem de sensores piezoelétricos de contato por Emis-
são Acústica – Procedimento 2010

ABNT NBR 
NM 333 Ensaios Não Destrutivos – Monitoração contínua por Emissão Acústica – Procedimento 2012

ISO 12713 Non-Destructive Testing – Acoustic Emission Inspection – Primary calibration of trans-
ducers 1998

ISO 12714 Non-Destructive Testing – Acoustic Emission Inspection – Secondary calibration of 
Acoustic Emission sensors 1999

ISO 12716 Non-Destructive Testing – Acoustic Emission Inspection – Vocabulary 2001

ISO 13115 Non-Destructive Testing – Methods for absolute calibration of Acoustic Emission trans-
ducers by the reciprocity technique 2011
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ENSAIO RADIOGRÁFICO

A Radiografia é um método usado para inspeção não destrutiva que se baseia na absorção diferenciada da radiação pe-
netrante pela peça que está sendo inspecionada. Devido à diferença na densidade e variações na espessura, ou mesmo 
diferenças nas características de absorção causadas por variações na composição do material, diferentes regiões de uma 
mesma peça absorverão quantidades diferentes da radiação penetrante. Essa absorção diferenciada de radiação poderá 
ser detectada através de um filme, ou através de um tubo de imagem ou mesmo medida por detectores eletrônicos de radia-
ção. Essa variação na quantidade de radiação absorvida, detectada através de um meio, irá nos indicar, entre outras coisas, 
a existência de um defeito interno em um material. Pode ser utilizado como fonte de radiação por equipamentos elétricos que 
emitem raio X ou por isótopos que geram radiação gama. 

APLICAÇÃO
• O método é aplicado durante as etapas de fabricação, ou depois, em serviços de manutenção; 
• Defeitos, como vazio e inclusões que apresentam uma espessura variável em todas as direções, serão facilmente detec-
tados desde que não sejam muito pequenos em relação à espessura da peça; 
• Utilizado no ensaio de soldas, peças fundidas ou forjadas, de ferro, aço, alumínio e outros materiais utilizados em indústrias 
automotivas, aeronáuticas, navais, nucleares e petróleo/petroquímico.

VANTAGEM
• Registro permanente por meio de filme ou imagem digitalizada de fácil compreensão, facilitando a situação de análise, 
laudo e documentação, inclusive no acompanhamento através de auditagem; 
• A Radioscopia Industrial tem a grande vantagem de mostrar um visual tridimensional da descontinuidade, ao vivo e em 
tempo real, se a peça for manipulada dentro do feixe de radiação.

LIMITAÇÃO
• Apresenta limitações na detecção de descontinuidades planares (trincas) que são as mais graves em relação a afetar a 
integridade dos materiais;
• É o ensaio com potencial nocivo à saúde, aos operadores e às pessoas dos arredores; exige cuidados de radioproteção 
que incluem o isolamento da área, prejudicando sua aplicação em períodos normais de trabalho e passando a ser realizado 
em horário noturno;
• Seguir e aplicar as normas de proteção radiológica inclusive com a presença de instrumentos de medição de radiação 
registrados e aferidos;
• A área de execução do ensaio deve estar livre de pessoas, devidamente demarcadas, impossibilitando o acesso àquelas 
não autorizadas. No ensaio por Radioscopia Industrial efetuado dentro da cabine à prova de radiação, os requisitos são mais 
brandos, permitindo que as cabines sejam integradas dentro das linhas de produção das fábricas ou fundições.
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Normas Títulos Publicação
ABNT NBR 

15739
Ensaios Não Destrutivos – Radiografia em juntas soldadas – Detecção de descon-
tinuidades 2012

ABNT NBR 
15740

Ensaios Não Destrutivos – Radiografia Industrial – Requisitos mínimos do nega-
toscópio 2009

ABNT NBR 
15817 Ensaios Não Destrutivos – Radiografia em fundidos – Detecção de descontinuidades 2012

ABNT NBR NM 
314 Ensaios Não Destrutivos – Radiografia Industrial – Terminologia 2007

ABNT NBR NM 
ISO 5579

Ensaios Não Destrutivos – Exame radiográfico de materiais metálicos por raios X 
e gama – Regras básicas 2007

ISO 5576 Non-destructive testing – Industrial X-ray and gamma-ray radiology – Vocabulary 1997

ISO 5579 Non-destructive testing – Radiographic examination of metallic materials by X- and 
gamma rays – Basic rules 2013

ISO 5580 Non-Destructive Testing – Industrial Radiographic illuminators – Minimum require-
ments 1985

ISO 11537 Non-Destructive Testing – Thermal neutron radiographic testing – General prin-
ciples and basic rules 1998

ISO 12721 Non-Destructive Testing – Thermal neutron radiographic testing – Determination of 
beam L/D ratio 2000

ISO 21432 Non-Destructive Testing – Standard test method for determining residual stresses 
by neutron diffraction 2005

ISO 21432 
Cor 1

Non-Destructive Testing – Standard test method for determining residual stresses 
by neutron diffraction 2008

ISO 11699-1 Non-Destructive Testing – Industrial Radiographic Films – Part 1: Classification of 
film systems for Industrial Radiography 2008

ISO 11699-2 Non-Destructive Testing – Industrial Radiographic Films -- Part 2: Control of film 
processing by means of reference values 1998

ISO 16526-1 Non-Destructive Testing – Measurement and evaluation of the X-ray tube voltage – 
Part 1: Voltage divider method 2011

ISO 16526-2 Non-Destructive Testing – Measurement and evaluation of the X-ray tube voltage – 
Part 2: Constancy check by the thick filter method 2011

ISO 16526-3 Non-Destructive Testing – Measurement and evaluation of the X-ray tube voltage – 
Part 3: Spectrometric method 2011

ISO 19232-1 Non-Destructive Testing – Image quality of radiographs – Part 1: Determination of 
the image quality value using wire-type image quality indicators 2013

ISO 19232-2 Non-Destructive Testing – Image quality of radiographs – Part 2: Determination of 
the image quality value using step/hole-type image quality indicators 2013

ISO 19232-3 Non-Destructive Testing – Image quality of radiographs – Part 3: Image quality 
classes 2013

ISO 19232-4 Non-Destructive Testing – Image quality of radiographs – Part 4: Experimental 
evaluation of image quality values and image quality tables 2013

ISO 19232-5 Non-Destructive Testing – Image quality of radiographs – Part 5:  Determination of 
image unsharpness value using wire-type image quality indicators 2013
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ENSAIO VISUAL (EV)

É uma das mais antigas atividades nos setores industriais, e o primeiro Ensaio Não Destrutivo aplicado a qualquer tipo de 
peça ou componente, estando associado a outros ensaios de materiais. 

APLICAÇÃO
• É um importante recurso na verificação de alterações dimensionais, padrão de acabamento superficial e na observação 
de descontinuidades superficiais visuais em materiais e produtos em geral, tais como trincas, corrosão, deformação, ali-
nhamento, cavidades, porosidade, montagem de sistemas mecânicos e muitos outros;
• Vem sendo largamente utilizado nos diversos setores industriais: aeronáutico, nuclear, petróleo, químico, siderúrgico e 
ferroviário, tornando-se a principal ferramenta para inspeção de componentes e equipamentos, inclusive na verificação da 
sua condição de operação e manutenção. É aplicável em qualquer material (opaco, translúcido e transparente).

VANTAGEM
• Aplicável a todos os materiais e equipamentos; pode ser realizada em superfícies planas ou curvas e mesmo naquelas 
de difícil acesso; possível de ser realizado em peças ou equipamentos de geometria complexa; possibilidade de identi-
ficação rápida de descontinuidades.

LIMITAÇÃO
• Necessidade de inspetor treinado para a interpretação correta das descontinuidades; necessidade de plataformas e/ou 
andaimes conforme o tipo de equipamento; dependendo da condição do equipamento ou tubulação não há condição de 
visualização das características esperadas; não se pode saber, antes do início do serviço, se as condições de visualiza-
ção serão favoráveis ou não à realização do ensaio; necessidade de limpeza prévia da superfície, deixando-a isenta de 
imperfeições que podem mascarar o ensaio.

Normas Títulos Publicação

ABNT NBR 
NM 315 Ensaios Não Destrutivos – Ensaio Visual – Procedimento 2007

ABNT NBR 
NM 329 Ensaios Não Destrutivos – Ensaio Visual – Terminologia 2011

ISO 3057 Non-Destructive Testing – Metallographic replica techniques of surface examination 1998
ISO 3058 Non-Destructive Testing – Aids to visual inspection – Selection of low-power magnifiers 1998
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ESTANQUEIDADE (APLICADA NA ÁREA DE SANEAMENTO)

Este método está sendo muito utilizado pelas companhias de saneamento para a detecção de vazamentos nas tubulações 
existentes, possibilitando uma diminuição das perdas de água. Nesse método, são utilizados normalmente três equipa-
mentos: haste de escuta, geofone eletrônico e o correlacionador de ruídos. A haste de escuta é utilizada para se obter um 
primeiro mapeamento das indicações de ocorrências de vazamentos. O geofone eletrônico é utilizado em uma segunda 
fase, analisando-se os pontos suspeitos identificados através da haste de escuta. O equipamento correlacionador é uma 
ferramenta essencial para a localização e confirmação de vazamentos.

APLICAÇÃO
• Detecção de vazamentos não visíveis de líquidos sob pressão em tubulações enterradas.

VANTAGEM
• Dependendo do método utilizado, torna-se um ensaio muito simples e de baixo custo, permitindo a localização do vaza-
mento e oferecendo boas medidas quantitativas. 

LIMITAÇÃO
• Quando for necessária a utilização de métodos mais sofisticados, torna-se um ensaio mais caro e que exige profissionais 
com conhecimentos técnicos mais aprofundados e/ou larga experiência. Alguns métodos simples de ser aplicados estão 
limitados para a detecção de grandes vazamentos.

Normas Títulos Publicação
ABNT NBR 

15182
Ensaios Não Destrutivos para estanqueidade de tubulações para saneamento básico - 
Terminologia 2009

ABNT NBR 
15183 Ensaios Não Destrutivos – Estanqueidade para saneamento básico – Procedimento 2013

ABNT NBR 
16153

Ensaios Não Destrutivos – Estanqueidade para saneamento básico – Qualificação e certi-
ficação de pessoal 2013
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ESTANQUEIDADE (APLICADA EM EQUIPAMENTOS EM GERAL)

Este método é aplicado em larga escala em vários tipos de equipamentos e sua finalidade é detectar descontinuidades 
passantes, ou seja, que podem gerar um vazamento de líquidos ou gases de um recipiente.  A detecção de descontinui-
dades passantes pode ser feita através de diversas técnicas como: Técnica da Bolha, Ultrassom, Variação de Pressão, 
Detecção de Gás Rastreador. A utilização da técnica depende principalmente do tipo de equipamento que se pretende 
ensaiar e do tipo de vazamento (taxa de vazamento).

APLICAÇÃO
• Detecção de vazamentos em equipamentos diversos, tais como: produtos da linha branca (geladeiras e freezeres, reci-
pientes contendo gás ou líquido), botijão de gás de cozinha ou cilindros com gases industriais, componentes eletrônicos 
especiais, termostatos contendo líquido, relé contendo gás e equipamentos em geral que trabalham com pressão ou 
vácuo, utilizados em diversos setores industriais como petróleo/petroquímico e nuclear.

VANTAGEM
• Possui várias técnicas que permitem detectar vazamentos muito pequenos.
Algumas técnicas são muito simples como a técnicas da bolha.

LIMITAÇÃO
• As técnicas mais sofisticadas exigem um investimento muito alto e um grande conhecimento por parte dos inspetores.

Normas Títulos Publicação
ABNT NBR 

15571 Ensaios Não Destrutivos – Estanqueidade – Detecção de vazamentos passantes 2013

ISO 3530 Vacuum technology – Mass-spectrometer-type leak-detector calibration 1979
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IRIS

O IRIS (Sistema de Inspeção por Rotação Interna) é uma técnica não destrutiva por Ultrassom, que consiste de uma son-
da inserida em um tubo inundado com água; enquanto removida, os dados são exibidos e gravados. O feixe de Ultrassom 
permite a detecção de perda de metal, tanto no interior quanto no exterior da parede do tubo. A sonda do IRIS produz 
resultados muito precisos e detalhados, podendo ser usados com segurança nos estudos de avaliação de integridade e 
cálculos de tempo de vida útil residual.

APLICAÇÃO
• Mediante o uso do princípio convencional de pulso-eco, permite efetuar a medição de espessuras, identificação de cor-
rosão, abrasão, pitting e fendas em tubos de pequeno diâmetro (tubos de trocadores de calor e caldeiras, tubulações na 
indústria química, petroquímica e indústrias de energia nuclear);
• Todas as medições feitas durante a varredura circunferencial completa do tubo são mostradas na tela do computador, 
produzindo imagens em tempo real.

VANTAGEM
• Inspeciona tubos com diâmetro interno entre 10 e 350 mm (com dispositivo centralizador especial), aproximadamente; 
• Permite a visualização de imagens B-scan, C-scan e D-scan em tempo real; 
• Inspeciona tubos ferrosos e não ferrosos; 
• É possível medir espessuras remanescentes menores que 0,5 mm; 
• Permite a gravação de imagens para posterior análise. 

LIMITAÇÃO
• A inspeção em curvas de tubos com pequenos diâmetros apresenta imagens distorcidas, dificultando o ensaio; 
Os resultados dependem muito da centralização precisa da sonda; 
Descontinuidades como trincas, orientadas paralelamente ao feixe, não serão identificadas.
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LÍQUIDO PENETRANTE (LP)

Ensaio Não Destrutivo que usa líquidos que penetram em peças para identificar descontinuidades abertas à superfície de 
materiais sólidos e não porosos e, depois de tratamento apropriado, indica a presença de descontinuidades.

APLICAÇÃO
• Geralmente destina-se à detecção de descontinuidades superficiais em materiais não porosos, metálicos e não metá-
licos. 
• Pode ser utilizado também na detecção de vazamentos em tubos, tanques, soldas e componentes (ensaio de capilari-
dade);
• Alguns exemplos típicos de materiais que podem ser ensaiados são: aços carbonos em geral, aços inoxidáveis, alumí-
nio, bronze, titânio, vidros, certos tipos de plásticos ou materiais organo-sintéticos.

VANTAGEM
• Aplicável em materiais magnéticos ou não magnéticos;
• Fácil visualização e caracterização da descontinuidade;
• Aplicável em peças de geometrias complexas;
• Pode ser aplicado em ambientes escurecidos (técnica fluorescente) ou em grandes áreas.

LIMITAÇÕES
• Com as técnicas convencionais não é aplicável em materiais porosos;
• Necessidade de prever escoamento e tratamento dos resíduos do produto após aplicação;
• Cuidados adicionais quanto à segurança;
• O ensaio gera registro permanente, mas de alto custo;
• Necessidade de limpeza rigorosa antes da execução do ensaio.

Normas Títulos Publicação

ABNT NBR 15691 Ensaios Não Destrutivos – Líquido Penetrante - Prática padronizada (setor 
aeronaútico) 2009

ABNT NBR NM 327 Ensaios Não Destrutivos – Líquido Penetrante – Terminologia 2011
ABNT NBR NM 334 Ensaios Não Destrutivos – Líquido Penetrante – Detecção de descontinuidades 2012

ISO 3059 Non-Destructive Testing – Penetrant Testing and Magnetic Particle Testing – 
Viewing conditions 2012

ISO 12706 Non-Destructive Testing – Terminology – Terms used in Penetrant Testing 2009
ISO 3452-1 Non-Destructive Testing – Penetrant Inspection – General principles 2013

ISO 3452-2 Non-Destructive Testing – Penetrant Testing – Part 2: Testing of penetrant 
materials 2013

ISO 3452-3 Non-Destructive Testing – Penetrant Testing -- Part 3: Reference test blocks 2013
ISO 3452-3 Cor:1 Non-Destructive Testing – Penetrant Testing – Part 3: Reference test blocks 2001

ISO 3452-4 Non-Destructive Testing – Penetrant Testing – Part 4: Equipment 1998

ISO 3452-5 Non-Destructive Testing – Penetrant Testing – Part 5: Penetrant Testing at 
temperatures higher than 50 degrees C 2008

ISO 3452-6 Non-Destructive Testing -- Penetrant Testing -- Part 6: Penetrant testing at 
temperatures lower than 10 degrees C 2008
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MEDIÇÃO DE ESPESSURA POR ULTRASSOM

O Ensaio de Medição de Espessura por Ultrassom se caracteriza como um método não destrutivo que tem por objetivo 
a detecção da perda de espessura decorrente de um processo corrosivo ou abrasivo nos mais variados tipos ou formas 
de materiais ferrosos ou não ferrosos.

APLICAÇÃO
• Atualmente aplicado na indústria, principalmente nas áreas de caldeiraria e estruturas marítimas, o exame ultrassônico 
constitui uma ferramenta indispensável para a garantia da qualidade de peças de grandes espessuras, geometria com-
plexa de juntas soldadas e chapas.

VANTAGEM
• Alta sensibilidade permitindo a detecção de pequenos defeitos; 
• Grande poder de penetração, permitindo o exame de parede de grande espessura; 
• Não necessita de acesso a ambos os lados da superfície a ser ensaiada.

LIMITAÇÃO
• O registro permanente do teste não é facilmente obtido; 
• Faixas de espessuras muito finas constituem uma dificuldade para a aplicação do método; 
• Requer o preparo da superfície para a sua aplicação.

Normas Títulos Publicação
ABNT NBR 

15824 Ensaios Não Destrutivos – Ultrassom – Medição de Espessura 2012

ABNT NBR 
15865

Metrologia – Ensaios Não Destrutivos – Calibração de instrumentos de Medição de 
Espessura por Ultrassom 2010

ABNT NBR 
15955 Ensaios Não Destrutivos – Ultrassom – Verificação dos instrumentos de Ultrassom 2011

ISO 16810 Non-Destructive Testing – Ultrasonic thickness measurement 2012

ISO 16831 Non-Destructive Testing – Ultrasonic Testing -– Characterization and verification of 
ultrasonic thickness measuring equipment 2012
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MEDIÇÃO DE POTENCIAL ELETROQUÍMICO

A Medição de Potencial Eletroquímico é um Ensaio Não Destrutivo de fundamental importância para uma estrutura marí-
tima submersa, já que, por intermédio deste teste, determina-se o potencial da estrutura em relação ao meio, com a fina-
lidade de avaliar a condição do material metálico, ou seja, se o mesmo está protegido ou não dos processos corrosivos.

APLICAÇÃO
• As instalações marítimas constituem uma gama de estruturas nas quais a proteção catódica tem vasto emprego. É o 
caso de Piers com estacas tubulares, boias de sinalização e amarras, bem como embarcações metálicas de qualquer 
tipo, além de plataformas metálicas dos mais variados tipos, usadas na exploração de petróleo no mar.

VANTAGEM
• Manutenção da integridade de instalações e equipamentos; 
• Garantia da segurança durante as operações das instalações e equipamentos, evitando paradas operacionais, lucros 
cessantes, acidentes e desastres ambientais.
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MFL (MAGNETIC FLUX LEAKAGE - VAZAMENTO DE FLUXO MAGNÉTICO)

O método de ensaio não destrutivo de vazamento de fluxo magnético é mais conhecido pela abreviatura MFL, do termo 
em inglês Magnetic Flux Leakage, sendo baseado no princípio físico de fuga de fluxo magnético. O objetivo do ensaio 
é detectar e avaliar descontinuidades existentes em materiais ferromagnéticos, através da detecção e medição do fluxo 
magnético que “sai” ou “vaza” do material preliminarmente magnetizado devido à presença de descontinuidades. Este 
método de ensaio é muito parecido com o ensaio de Partículas Magnéticas. Entretanto, neste ensaio (MFL), o elemento 
sensor pode ser uma bobina ou um conjunto de semicondutores, denominados elementos de efeito Hall.
A realização do ensaio por MFL parte do princípio que a peça a ser ensaiada precisa estar magnetizada adequadamen-
te. Uma vez magnetizada e havendo descontinuidades superficiais ou subsuperficiais, ocorrerá um vazamento de fluxo. 
Passando sobre a peça, na região da descontinuidade, um ou mais elementos sensores, em direção apropriada, haverá a 
detecção dessa fuga ou  vazamento de fluxo magnético, e a medição da quantidade de fluxo vazado indicará a existência 
de uma descontinuidade, sua localização na peça e, possivelmente, a gravidade desse vazamento.

APLICAÇÃO
• Este método de ensaio destina-se à detecção de descontinuidades superficiais e subsuperficiais em materiais ferromag-
néticos, fundidos, forjados, laminados, extrudados, soldados, usinados, etc. Tem sido largamente utilizado na inspeção 
de  tubos de condução e tanques de armazenamento de combustíveis com a finalidade de detectar perda de espessura 
devido à corrosão, na inspeção de cabos de aço para detecção de fios rompidos, bem como na inspeção de fabricação 
de tubos de aço sem costura para detecção de descontinuidades.

VANTAGEM
• É simples e de fácil execução, rápido e de baixo custo de operação: as indicações de descontinuidades são detectadas 
imediatamente à passagem do sensor e de fácil interpretação; alta sensibilidade na detecção de descontinuidades super-
ficiais, tais como trincas de fadiga; pode ser realizado em peças de geometria complexa, dependendo do dispositivo de 
magnetizar a peça e de detectar vazamentos de fluxo magnético; na inspeção de peças seriadas, este método de ensaio 
permite a utilização de sistemas automatizados, gerando uma alta produtividade.

LIMITAÇÃO
• Este método de ensaio aplica-se somente a materiais ferromagnéticos; necessita de energia elétrica; muitas vezes exige 
a preparação prévia do material a ser ensaiado; a detecção de descontinuidades subsuperficiais pode apresentar alguma 
limitação quanto à profundidade em que se encontra a descontinuidade.
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ONDAS GUIADAS (PARA INSPEÇÃO DE TUBULAÇÕES)

A tecnologia de Ondas Guiadas para a inspeção de tubulações consiste na  emissão, a partir de um anel de transdutores 
que abraça todo o diâmetro da tubulação, de sinais sonoros em ambas as direções, a montante e a jusante deste anel. 
Estes sinais são tipicamente gerados em frequência da ordem de dezenas de KHz . Como tal, o comprimento de onda 
gerado é sensivelmente de dezenas de milímetros. Desta forma, o sinal propagado consegue percorrer grandes distân-
cias através da espessura do material.
As superfícies interna e externa do material funcionam como uma guia para as ondas sonoras, e faz com que o feixe 
sonoro seja propagado ao longo do comprimento da tubulação
Quando as ondas guiadas encontram uma alteração (impedimento) na espessura do material ou uma variação de im-
pedância acústica, o sinal é refletido em direção à sonda emissora e à seção reta, onde foi detectado o problema, será 
apontada.

APLICAÇÃO
• A técnica de Ultrassom por Ondas Guiadas é utilizada para inspecionar grandes comprimentos de tubulações de 2” a 
48” a partir de um só ponto de acesso;
• O sistema para aplicar a inspeção de ondas guiadas é composto basicamente pelos três componentes: o anel de trans-
dutores, o equipamento principal e o computador portátil;
• Potencial de aplicação: cruzamentos de rios e estradas, tubulações isoladas e enterradas em refinarias, centrais elé-
tricas, petroquímicas, risers; tubos trocadores de calor, tubulações offshore, linhas de transporte em piers, pernas de 
esferas, tubulações em pontes, tubulações com soldaduras helicoidais, aço inox, etc.

VANTAGEM
• Permite a inspeção de tubulações isoladas e enterradas; 
• Não necessita preparação superficial; 
• Não requer fluido acoplante; 
• Pode ser aplicada com a tubulação em operação (até + 125 o C); 
• Permite a detecção de perdas de espessura internas ou externas, fornecendo a posição e severidade da indicação; 
• Possibilita um aumento da produtividade e efetividade da inspeção, pois varre todo o perímetro da tubulação.

LIMITAÇÃO
• Requer um grande treinamento dos profissionais para aplicação da técnica; 
• Custo ainda elevado do equipamento de inspeção; 
• Resultado diretamente influenciado pelo equipamento utilizado (existe mais de um fabricante no mercado);
• O alcance é limitado para tubulações enterradas ou com fluidos de maior densidade.

Norma Título Publicação

ABNT NBR 16154 Ensaios Não Destrutivos – Ondas Guiadas – Inspeção de dutos e tubulações 
aéreas 2013
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PARTÍCULAS MAGNÉTICAS

O método de partículas é baseado no princípio de que as linhas do campo magnético, quando presentes em um material 
magnético, serão distorcidas por uma mudança na continuidade do material, tais como a presença de uma descontinui-
dade. 

APLICAÇÃO
• A técnica se destina à detecção de descontinuidades superficiais e subsuperficiais em materiais ferromagnéticos. Al-
guns exemplos típicos de materiais que podem ser ensaiados são: fundidos, forjados, laminados, extrudados, soldas, 
usinados e peças tratadas termicamente. 

VANTAGEM
• Baixo custo de execução;
• Rapidez e simplicidade de execução;
• Indicações imediatas e de fácil interpretação;
• Alta sensibilidade para detecção de descontinuidades superficiais, como as trincas de fadiga;
• Possível de ser realizado em peças de geometria complexa dependendo da técnica utilizada;
• Alta produção em sistemas automatizados.

LIMITAÇÃO 
• É aplicável apenas aos materiais ferromagnéticos, principalmente nos aços estruturais ao carbono de baixa e média liga, 
ferros fundidos e ligas à base de cobalto; 
• Forma e orientação das descontinuidades em relação ao campo magnético interferem fortemente no resultado do en-
saio, sendo necessária, em muitos casos, a realização de mais de um ensaio na mesma peça.

Normas Títulos Publicação

ABNT NBR 16030 Ensaios Não Destrutivos – Partículas Magnéticas – Detecção de descontinui-
dades 2012

ABNT NBR NM 328 Ensaios Não Destrutivos – Partículas Magnéticas – Terminologia 2011
ISO 9934-1 Non-Destructive Testing – Magnetic Particle Testing -- Part 1: General principles 2001
ISO 9934-2 Non-Destructive Testing – Magnetic Particle Testing – Part 2: Detection media 2002
ISO 9934-3 Non-Destructive Testing – Magnetic Particle Testing – Part 3: Equipment 2002
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PHASED ARRAY

O conceito de Ensaio Ultrassônico Phased Array baseia-se no uso de um transdutor com elementos piezelétricos individuais 
que podem ser individualmente e independentemente acessados eletronicamente (excitados e captada a resposta). 

APLICAÇÃO
• Pode ser utilizado quando se necessita de alta produtividade na inspeção “em linha” na fabricação de chapas, placas, barras 
e tubos, podendo também ser usada na inspeção de soldas.

VANTAGEM
• A varredura, focalização e deflexão eletrônica podem ser combinadas para resolver problemas de inspeção em juntas sol-
dadas; 
• Melhor desempenho no dimensionamento de descontinuidades; 
• Maior flexibilidade para inspeção de juntas soldadas complexas; 
• Com um mesmo cabeçote, é possível estabelecer uma variedade de pontos focais e ângulos de incidência na peça. 

LIMITAÇÃO
• Equipamentos e cabeçotes são mais complexos e caros; 
• Um grande número de partes móveis aumenta a probabilidade de problemas mecânicos ao longo da inspeção; 
• Requer o uso de pessoal altamente qualificado para execução e interpretação dos resultados; 
• Solda de grande espessura exige um grande número de transdutores, tornando o scanner muito pesado e difícil de manipular. 
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PIG INSTRUMENTADO

O PIG Instrumentado é um veículo/dispositivo que se desloca pelo interior dos dutos. Quando é “instrumentado”, realiza-
-se algum tipo de medição, por exemplo, do tipo magnético para medição de corrosão. Ele trabalha com o método MFL, 
ultrassom, geométrica, de perfilagem de temperatura, raios laser, inercial, etc. Esse dispositivo de inspeção de dutos é 
geralmente impulsionado pelo próprio fluido bombeado, que ao longo do percurso realiza inspeções. Geralmente, ele é 
composto por sensores de END, dispositivos mecânicos de deslocamento e sistemas eletro/eletrônicos para gerencia-
mento dos dados adquiridos.

APLICAÇÃO
• Inspeção de dutos, oleodutos e gasodutos.  

VANTAGEM
• Permite a inspeção de dutos enterrados, submersos com alta velocidade e precisão.

LIMITAÇÃO
• Exige que a tubulação seja preparada para a passagem de PIGs. Essa preparação envolve acessórios no duto para o 
lançamento e recebimento da ferramenta, além de estar isenta de curvas fechadas, “Ts” e outras obstruções que podem 
prender a ferramenta em seu interior.



34  Guia de END e Inspeção | Ano 2014

GUIA DE END E INSPEÇÃO   MÉTODOS

RADIOGRAFIA COMPUTADORIZADA

A técnica de inspeção que se utiliza de um sistema consistindo de placas de fósforo (imaging plates - IPs) e escâner radiográ-
fico para a aquisição de radiografias industriais é denominada de Radiografia Computadorizada.
O princípio físico e as aplicações da Radiografia Computadorizada são similares à Radiografia Convencional; a grande dife-
rença se deve à forma de obtenção e extração da imagem. As placas de fósforo, após expostas à radiação, armazenam a 
imagem latente em sua estrutura, e esse armazenamento é função da energia da radiação incidente, proporcionalmente à 
dose recebida. Quando da leitura de uma placa, por meio de um laser de comprimento de onda adequado, ocorre emissão de 
energia na forma de luz azul, segundo o mecanismo conhecido por PSL – Photostmulated Luminescence – ou Luminescência 
Fotoestimulada. O escâner radiográfico, além de extrair da imagem latente via PSL, converte a resposta emitida em uma ima-
gem digital que pode ser prontamente observada na tela de um computador. Ao final do processo de varredura, a placa deve 
ser submetida à luz branca intensa, de modo que sejam eliminados quaisquer resquícios de imagem. Com isso, a placa poderá 
ser utilizada em uma nova exposição radiográfica. 

APLICAÇÃO
• As mesmas da radiografia convencional, além de outras possibilidades como medição de espessura, inspeção de sedes de 
válvulas, inspeção de linhas elétricas energizadas, detecção de obstruções ou incrustações em linhas, dentre outras.

VANTAGEM
• Reutilização das placas após escaneamento;
• Geração de imagens digitais com possibilidade de otimização das condições de laudo (uso de filtros, métodos automáticos 
de segmentação e classificação de defeitos, etc);
• Ampla faixa dinâmica, possibilitando a radiografia de peças com grandes variações de espessura em uma única exposição;
• Não utiliza produtos químicos para o processamento dos filmes;
• Facilidade no armazenamento;

LIMITAÇÃO
• Exige um grande investimento em equipamentos;
• Para inspeção de soldas o tempo de inspeção pode ser igual ou superior ao da Radiografia Convencional.

Normas Títulos Publicação
ABNT NBR 

15782 Ensaios Não Destrutivos – Radiografia Industrial – Digitalização de filme 2012

ABNT NBR 
15783

Ensaios Não Destrutivos – Radiografia Industrial – Medição de Espessura em servi-
ço de tubulações e acessórios com uso de Radiografia Computadorizada 2012

ABNT NBR 
15790-1

Ensaios Não Destrutivos – Radiografia Industrial – Inspeção de soldas por Radiogra-
fia Computadorizada – Parte 1: Técnica de parede dupla vista dupla 2012

ISO 14096-1
Non-Destructive Testing – Qualification of Radiographic Film Digitisation systems -- 
Part 1: Definitions, quantitative measurements of image quality parameters, standard 
reference film and qualitative control

2005

ISO 14096-2 Non-Destructive Testing – Qualification of Radiographic Film Digitisation systems -- 
Part 2: Minimum requirements 2005

ISO 15708-1 Non-Destructive Testing – Radiation Methods – Computed Tomography -- Part 1: 
Principles 2002

ISO 15708-2 Non-Destructive Testing – Radiation Methods – Computed Tomography – Part 2: 
Examination practices 2002

ISO 16371-1 Non-Destructive Testing – Industrial Computed Radiography with storage phosphor 
imaging plates – Part 1: Classification of systems 2011
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SUBAQUÁTICO

Atualmente são utilizadas quatro técnicas de ensaios no ambiente subaquático através do método direto (quando é exe-
cutada pelo mergulhador) ou remoto (executada através de dispositivos ópticos, como ROV). 
No setor subaquático aplicam-se os métodos de Medição de Espessura, Partículas Magnéticas, Ensaio Visual, Potencial 
Eletroquímico e ACFM.

APLICAÇÃO
• Aplica-se na detecção de defeitos dos processos de fabricação e soldagem, na manutenção dos sistemas de proteção 
catódica, avarias ocorridas durante os serviços, para que possa ser mantida a integridade dos equipamentos;
• Essas técnicas são normalmente utilizadas em plataformas, sistemas de escoamento de petróleo em alto mar; represas, 
etc.

VANTAGEM
• Baixo custo em relação a outras técnicas e a possibilidade de intervenção direta do inspetor, realizando avaliações mais 
detalhadas.

LIMITAÇÃO
• Por ser uma técnica executada em ambiente incomum ao homem, muitas limitações são encontradas: aplicações de 
tabelas descompressivas que limitam o tempo de execução dos ensaios e a dependência das condições meteorológica 
e oceanográficas.

Normas Títulos Publicação

ABNT NBR 15549 Ensaios Não Destrutivos – Ultrassom – Verificação da aparelhagem de Medição 
de Espessura de parede para inspeção subaquática 2008

ABNT NBR 15632 Ensaios Não Destrutivos – Partículas Magnéticas – Avaliação da aparelhagem 
para inspeção Subaquática 2013

ABNT NBR 16241 Ensaios Não Destrutivos – Partícula Magnética – Inspeção subaquática 2013

ABNT NBR 16244 Ensaios Não Destrutivos – Ensaio Visual – Inspeção Subaquática 2013
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Técnica de inspeção não destrutiva e não intrusiva, em que a distribuição de temperaturas de uma dada superfície é 
apresentada sob a forma de uma imagem térmica, através de uma câmera capaz de detectar radiações eletromagnéticas 
na faixa do infravermelho. O Ensaio Termográfico, comumente, tem sido utilizado para observação remota do perfil de 
temperaturas das superfícies dos corpos sob exame, sem inserção deliberada de calor nos mesmos, sendo o contraste 
visual da imagem gerado pelo gradiente térmico espontaneamente existente. Essa metodologia é conhecida como Ter-
mografia passiva.
 

APLICAÇÃO
• A Termografia é uma técnica fortemente associada à manutenção preditiva e preventiva, bem como ao monitoramento 
de processos dinâmicos. Ela encontra campo em aplicações bastante variadas, sendo que a inspeção de sistemas elétri-
cos em empresas de geração, transmissão e distribuição de energia é o seu emprego mais tradicional. De forma geral, é 
empregada na inspeção de painéis elétricos em empresas de diversos ramos de atividade. A inspeção interna e externa 
de fornos de processo, em indústrias químicas e petroquímicas, é também uma prática consolidada, bem como a apli-
cação no monitoramento de reatores e torres de refrigeração. Pode também ser utilizada no monitoramento de sistemas 
mecânicos, como roletes, rolamentos e mancais, e de vazamentos e obstruções em tubulações de plantas industriais, na 
análise de motores, bombas, compressores, etc. Além do acompanhamento de processos produtivos, como o do vidro 
e o de papel, há aplicação na siderurgia, como no levantamento do perfil térmico dos fundidos durante a solidificação.
Na indústria automobilística, é utilizada no desenvolvimento e no estudo do comportamento de pneumáticos, desemba-
çadores de parabrisas traseiros, em motorização, em freios e em sistemas de refrigeração veicular. Na indústria aeronáu-
tica, é extensivamente empregada na inspeção de painéis confeccionados em material compósito. Na engenharia civil 
também se faz a avaliação do isolamento térmico de edifícios e determinam-se detalhes construtivos de obras e produtos 
como cerâmicas, argamassas e revestimentos em geral. Na área das pesquisas científicas há aplicações em processos 
de trocas térmicas, acompanhamento de desempenho e desenvolvimento de placas e circuitos eletrônicos. Há ainda mais 
estudos voltados para o emprego da técnica na inspeção de compósitos e desenvolvimento de metodologias ativas de 
inspeção aplicadas a materiais poliméricos, compósitos e metálicos.
Na área médica, a Termografia é empregada no diagnóstico de anomalias e disfunções.

VANTAGEM 
• As informações relativas à distribuição e aos valores de temperatura permitem uma análise confiável a respeito das 
condições operacionais dos equipamentos e componentes, possibilitando a programação de intervenções, ou mesmo a 
determinação do momento crítico em que não haverá mais condições de postergar a correção de anormalidades. 
A análise dos resultados é praticamente imediata, visto que as imagens térmicas tendem a ser de fácil interpretação. O 
fato de não haver necessidade de contato é um outro ponto muito positivo, já que praticamente nenhuma preparação de 
superfície de observação é exigida e a segurança do inspetor é garantida. Essa característica não intrusiva permite a 
continuidade operacional, sem impacto na produção por conta das atividades de inspeção.

LIMITAÇÃO
• É necessário que o inspetor tenha acesso direto para visualizar a superfície de exame. Portanto, não será possível 
obter informações a respeito de componentes internos que não sejam diretamente observáveis, mesmo que a interface 
entre a câmera e o objeto seja uma placa de material transparente à luz visível, como vidro ou acrílico. O exemplo dessas 
limitações são painéis blindados, contatos e comutadoras de transformadores. Outras dificuldades são as limitações que 
as normas e os procedimentos de segurança requerem, ressaltando que os equipamentos têm de estar em operação ou 
energizados. É necessário que haja atenção com o problema de reflexos, umidade relativa e velocidade do vento. Em es-

TERMOGRAFIA
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Normas Títulos Publicação
ABNT NBR 

15424 Ensaios Não Destrutivos – Termografia – Terminologia 2006

ABNT NBR 
15572

Ensaios Não Destrutivos – Termografia – Guia para inspeção de equipamentos elé-
tricos e mecânicos 2013

ABNT NBR 
15718 Ensaios Não Destrutivos – Termografia – Guia para verificação de termovisores 2009

ABNT NBR 
15763

Ensaios Não Destrutivos – Termografia – Critérios de definição de periodicidade de 
inspeção em sistemas elétricos de potência 2009

ABNT NBR 
15866

Ensaio Não Destrutivo – Termografia – Metodologia de avaliação de temperatura de 
trabalho de equipamentos em sistemas elétricos 2010

ISO 10878 Non-Destructive Testing – Infrared Termography – Vocabulary 2013

paços abertos, os resultados são sensíveis às variações das condições atmosféricas. Na inspeção de fornos, a presença 
de depósitos de cinza aderidos nas paredes dos tubos pode acarretar interpretações errôneas. O inspetor precisa ter um 
profundo conhecimento sobre o equipamento e suas condições de operação. Como a variável de interesse é extrema-
mente dinâmica (temperatura), a calibração dos termovisores torna-se bastante complexa, fazendo com que o Ensaio 
Termográfico tenha características fortemente qualitativas.
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TESTE POR PONTOS

Esse método é considerado um Ensaio Não Destrutivo desenvolvido para a classificação ou diferenciação dos materiais 
através da análise de suas propriedades magnéticas e da reação apresentada ao ataque de determinadas soluções quí-
micas. Para o teste, são empregados padrões metálicos de material conhecido para efetuar a comparação. 

APLICAÇÃO
• O objetivo principal deste ensaio é identificar, sem danificá-los, produtos que perderam suas identificações e/ou rastrea-
bilidade ou para os quais existem dúvidas de sua composição química dentro das ligas para os quais as normas definem 
faixas de composição química.

VANTAGEM
• Baixo custo do ensaio, quando comparado a outras técnicas de laboratório;
• Rapidez na execução;
• Permite execução no campo.

LIMITAÇÃO
• Limitação na detecção de certos elementos;
• Requer profissional treinado e certificado;
• Dificuldade na aquisição de certos reagentes químicos (custo elevado e cadastro da firma compradora no Ministério do 
• Exército e na Polícia Federal);
• Dificuldade na aquisição de padrões metálicos com composição química conhecida.

Normas Títulos Publicação

ABNT NBR 15693 Ensaios Não Destrutivos – Teste por Pontos – Identificação de metais e ligas 
metálicas 2013

ABNT NBR 16137 Ensaios Não Destrutivos – Teste por Pontos – Identificação de materiais 2013
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ToFD (TIME-OF-FLIGHT DIFFRACTION TECHNIQUE)

É uma técnica muito sensível e precisa no Ensaio de Soldas. Como a amplitude de um eco proveniente de um refletor 
depende da sua orientação, o ToFD usa o tempo de voo de um pulso de Ultrassom para determinar a posição deste refle-
tor. Em um sistema ToFD, um par de cabeçotes é posicionado em lados opostos de uma solda, sendo que um cabeçote 
emite um pulso ultrassônico (onda longitudinal em ângulo), que é captado pelo segundo cabeçote do outro lado. Quando 
há uma trinca, ocorre uma difração da onda ultrassônica na ponta desta trinca.

APLICAÇÃO
• Usada na inspeção de soldas que permitam o deslocamento dos cabeçotes paralelamente ao eixo da solda. 

VANTAGEM
• Durante o movimento dos cabeçotes, em paralelo ao eixo da solda, as telas são armazenadas, podendo ser analisadas 
posteriormente; 
• Comparado aos métodos convencionais de inspeção ultrassônica, ToFD é sensível a trincas e suas dimensões são bem 
precisas.

LIMITAÇÃO
• Equipamentos e cabeçotes são mais complexos e caros; 
• A técnica ToFD tem duas zonas onde não é sensível a defeitos. Portanto, deve sempre ser complementada por um 
exame de pulso-eco convencional; 
• Requer o uso de pessoal altamente treinado para execução e interpretação dos resultados. 

Normas Títulos Publicação
ABNT NBR 

16196
Ensaios Não Destrutivos – Ultrassom – Uso da técnica de tempo de percurso da onda 
difratada (ToFD) para ensaio em soldas 2013

ISO 16828 Non-Destructive Testing -- Ultrasonic Testing -- Time-of-flight diffraction technique as a 
method for detection and sizing for descontinuities 2012
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ULTRASSOM

O som é a propagação de energia mecânica (vibrações) através de meios elásticos (sólidos, líquidos e gasosos), com transpor-
te de energia, mas não de massa. A facilidade com a qual o som se propaga, depende, sobretudo, da natureza detalhada do 
material (densidade, elasticidade e o grau de homogeneidade) e da frequência do som. Em frequências ultrassônicas (acima 
de 20.000 Hz), o som se propaga bem através da maioria dos sólidos elásticos e líquidos, em particular aqueles com baixa 
viscosidade.

APLICAÇÃO
• Na indústria, a maior aplicação dos Ensaios Ultrassônicos é a detecção de falhas; 
• São usados em inspeção de recepção de matérias-primas, em inspeção durante o processo de materiais em construção 
e para as inspeções em serviço (como parte de programas de manutenção em serviço);
• Embora a maioria das aplicações envolva materiais metálicos, os Ensaios Ultrassônicos são também vistos na inspeção 
de plásticos, compostos, concreto, produtos de madeira e materiais especialmente relacionados.

VANTAGEM
• Permite a inspeção em altas profundidades (grande poder de penetração); 
• Alta sensibilidade na detecção de descontinuidades internas (da ordem de décimos de milímetros);
• Só requer acesso por um lado da peça; 
• Existem equipamentos pequenos que oferecem excelente portabilidade; 
• Sistemas automáticos garantem grandes velocidades de inspeção sem perda de confiabilidade e com a possibilidade 
de geração de registros do ensaio. 

LIMITAÇÃO
• Requer pessoal altamente qualificado para execução e interpretação dos resultados; 
• Descontinuidades próximas à superfície podem não ser detectadas; 
• Difícil execução em peças de pequenas espessuras e pequenos diâmetros; 
• Necessita de diversos blocos padrões de calibração. 

Normas Títulos Publicação

ABNT NBR 
6002

Ensaios Não Destrutivos -– Ultrassom – Detecção de descontinuidades em 
chapas metálicas

2008 
Confirmada

em 2014

ABNT NBR 
7947 Eixo ferroviário – Determinação de descontinuidade por Ultrassom 1983

ABNT NBR 
8862 Tubos metálicos – Inspeção ultrassônica de soldas longitudinais e em espiral 1985

ABNT NBR 
15521

Ensaios Não Destrutivos – Ultrassom – Classificação mecânica de madeira 
serrada de dicotiledôneas

2007
Confirmada

em 2013
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Normas Títulos Publicação
ABNT NBR 

15824 Ensaios Não Destrutivos – Ultrassom – Medição de espessura 2012

ABNT NBR 
15922

Metrologia – Ensaios Não Destrutivos – Calibração de instrumentos de ensaio 
por Ultrassom tipo A-Scan 2011

ABNT NBR 
15955

Ensaios Não Destrutivos – Ultrassom – Verificação dos instrumentos de Ultras-
som 2011

ABNT NBR 
16138

Metrologia – Ensaios Não Destrutivos – Calibração de cabeçotes de instrumen-
tos de Ultrassom 2013

ABNT NBR 
16146

Metrologia – Ensaios Não Destrutivos – Calibração de cabos de instrumentos 
de Ultrassom 2013

ABNT NBR NM 
330 Ensaios Não Destrutivos – Ensaio por ultrassom – Princípios gerais 2011

ABNT NBR NM 
335 Ensaios Não Destrutivos – Ultrassom – Terminologia 2012

ABNT NBR NM 
336 Ensaios Não Destrutivos – Ultrassom em solda – Procedimento 2012

ISO 2400 Welds in steel – Reference block for the calibration of equipment for ultrasonic 
examination 2012

ISO 5577 Non-Destructive Testing – Ultrasonic Inspection – Vocabulary 2000

ISO 7963 Non-Destructive Testing – Ultrasonic Testing – Specification for calibration block 
No. 2 2006

ISO 10375 Non-Destructive Testing – Ultrasonic Inspection – Characterization of search 
unit and sound field 1997

ISO 12710 Non-Destructive Testing – Ultrasonic Inspection – Evaluating electronic charac-
teristics of ultrasonic test instruments 2002

ISO 12715 Ultrasonic Non-Destructive Testing – Reference blocks and test procedures for 
the characterization of contact search unit beam profiles 1999

ISO 16810 Non-Destructive Testing – Ultrasonic Testing – General principles 2012
ISO 16811 Non-Destructive Testing – Ultrasonic Testing – Sensitivity and range setting 2012
ISO 16823 Non-Destructive Testing – Ultrasonic Testing – Transmission technique 2012

ISO 16826 Non-Destructive Testing – Ultrasonic Testing – Examination for discontinuities 
perpendicular to the surface 2012

ISO 16827 Non-Destructive Testing – Ultrasonic Testing – Characterization and sizing of 
discontinuities 2012

ISO 18175
Non-Destructive Testing – Evaluating performance characteristics of ultrasonic 
pulse-echo testing systems without the use of electronic measurement instru-
ments

2004

ABNT NBR 
15865

Metrologia – Ensaios Não Destrutivos – Calibração de instrumentos de Medi-
ção de Espessura por Ultrassom

2010
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CONSULTORIA E ASSESSORIA

A

Acinor Inspeções e Serviços Técnicos 
Rua Décima do Parque, 51 - Gleba B
Camaçari/ BA - CEP: 42810-170 
acinor@acinor.com.br
Fone: (71) 3621.4872
Métodos: Videoendoscopia; inspeção visual; líquido penetrante; ul-
trassom (a e b scan); partículas magnéticas; medição de espessura
e réplica mecanográfica e medição de dureza.
Ramo: Consultoria/assessoria, prestação de serviços em: inspeção de 
equipamentos (vasos e caldeiras) em operação, inspeção de fa-
bricação e diligenciamento, inspeção de soldagem e execução do 
teste hidrostático em vasos e mangotes.

Arctest Serviços Técnicos de Inspeção e Manutenção Industrial 
Av. Constante Pavan, 495 - Betel - Paulínia/ SP - CEP: 13148-160
comercial@arctest.com.br
(19) 3884.9960 Fax (19) 3884.7085 
Métodos: Avaliação da integridade - outros, digitalização de ra- 
diografia, diligenciamento de fabricação - outros, estanqueidade, 
gamagrafia, holiday detector, inspeção de equipamentos - outros, 
inspeção de fabricação - outros, inspeção segurança NR13 - ou-
tros, inspeção visual, líquido penetrante, medição de espessura, 
medição de radiação - outros, partículas magnéticas, partículas 
magnéticas - yoke, radiografia, radiografia computadorizada, ra-
diografia digital, raios gama - convencional, raios gama - craw-
ler, raios gama - microfoco, termografia, ultrassom, ultrassom a-
-scan, ultrassom automático, ultrassom c-scan, ultrassom digital, 
ultrassom phased array e ultrassom ToFD.
Ramo: Consultoria/assessoria, elaboração de procedimentos, im-
plantação de sistemas da qualidade, inspeção de equipamentos, 
integ.estrutural e extensão de vida, prestação de serviços e repa-
ro/manutenção.

Átomo Radioproteção e Segurança Nuclear 
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1572 - Cj. 1513 - Pinheiros
São Paulo/ SP - CEP: 01452-001
adelia@atomo.com.br
(11) 3032.4616 Fax (11) 3032.4853
Ramo: Consultoria/assessoria e prestação de serviços.

Auxilio - Assessoria e Serviços Técnicos
Rua Coronel Ramalho, 337 - 1º Andar - Centro - Guararema/SP
CEP: 08900-000
operacional@auxilio.com.br
(11) 5575.3837 Fax (11) 5575.6902
Métodos: Avaliação da integridade - outros, boroscopia, diligen-
ciamento de fabricação - outros, dutos terrestres, estanqueidade, 
holiday detector, iris, inspeção de equipamentos - outros, inspe-
ção de fabricação - outros, inspeção segurança NR13 - outros, 
inspeção visual, líquido penetrante, medição de espessuras, par-
tículas magnéticas, partículas magnéticas - eletrodo, partículas 
magnéticas - yoke, ultrassom, ultrassom a-scan, ultrassom b-
-scan, videoscopia industrial.
Ramo: Consultoria/assessoria, elaboração de procedimentos, ins-
peção de equipamentos, ensaios não destrutivos, integridade estru-
tural e extensão de vida, prestação de serviços, pericias técnicas.

B

BBL - Bureau Brasileiro Ltda.
Av. Antártica, 62 - 6º andar - Barra Funda - São Paulo/ SP
CEP: 01141-060
bbl@bbl.com.br
(11) 3616.4000 Fax (11) 3611.5399
Métodos: Avaliação da integridade - outros, diligenciamento de 
fabricação - outros, holiday detector, inspeção de equipamen-
tos - outros, inspeção de fabricação - outros, inspeção segurança 
NR13 - outros, inspeção visual, líquido penetrante, medição de 
espessura, partículas magnéticas, ultrassom e íris.
Ramo: Consultoria/assessoria, elaboração de procedimentos, ins-
peção de equipamentos, integridade estrutural e extensão de vida 
e prestação de serviços.

Brasil Inspeção de Equipamentos Industriais - EPP
Av. Rosalia Isaura de Araujo, 270 - Guilhermina Vieira
Araxá/MG – CEP: 38180-802
carlos@brasilinspecao.com.br
(34) 3662.0384 Fax (34) 3664.4000
Métodos: Boroscopia, correntes parasitas, endoscopia, inspeção 
visual, leak-testing, líquido penetrante e ultrassom.
Ramo: Consultoria/assessoria e reparo/manutenção.

Brasitest
Rua Columbus, 282 - 2º andar - Vila Leopoldina - São Paulo/SP
CEP: 05304-010
comercial@brasitest.com.br; qualidade.macal@brasitest.com.br
(22) 3311.8118 Fax (11) 3831.8817
Métodos: Acesso por corda, boroscopia, correntes parasitas, en-
doscopia, gamagrafia, holiday detector, inspeção eletromagnéti-
ca, inspeção visual, líquido penetrante, medição de espessura, 
partículas magnéticas, partículas magnéticas - yoke, radiografia, 
raios gama - convencional, raios gama - crawle, raios gama - mi-
crofoco, termografia e ultrassom.
Ramo: Prestação de serviços, consultoria/assessoria, inspeção de 
equipamentos.

Brito & Kerche Consultoria e Inspeção
Rua Embaixador Abelardo Bueno, 1340 - Barra Da Tijuca
Rio de Janeiro/RJ - CEP: 22775-040
contato@britoekerche.com.br
(21) 3269.5133
Métodos: Partículas magnéticas - yoke, ultrassom phased array 
e ultrassom ToFD.
Ramo: Consultoria/assessoria e prestação de serviços.

C

CETREND - Centro de Treinamento em Ensaios Não Destrutivos
Rua Urandi, 489 - Concórdia - Belo Horizonte/MG
CEP: 3110-660
cursos@cetrend.com.br
(31) 3442-9966
Métodos: Correntes parasitas, inspeção visual, leak-testing, lí-
quido penetrante, partículas magnéticas - yoke e ultrassom.
Ramo: Ensino e consultoria/assessoria.
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CCI - Centro Controle e Inspeção Ltda.
Rua Marechal Xavier da Câmara, 52 - Casa Verde - São Paulo/ SP
CEP: 02517-190
rodrigo@ccisp.com.br
(11) 3857.2002
Métodos: Boroscopia/endoscopia, endoscopia, holiday detector, 
inspeção de equipamentos - outros, inspeção de fabricação - ou-
tros, inspeção segurança NR13 - outros, inspeção visual, líquido 
penetrante, partículas magnéticas, ultrassom e ultrassom b-scan.
Ramo: Calibração de equipamentos, consultoria/assessoria, ela-
boração de procedimentos, inspeção de equipamentos, integrida-
de estrutural e extensão de vida e prestação de serviços.

Centro de Pesquisa de Energia Elétrica - CEPEL
Av. Horácio Macedo, 354 - Cidade Universitária - Rio de Janeiro/RJ 
CEP: 21941-911
(21) 2518.6163 Fax: (21) 2598.6136 
cepel@cepel.br
Métodos: Endoscopia, inspeção visual, líquido penetrante, partí-
culas magnéticas - yoke e ultrassom.
Ramo: Consultoria, laboratório e prestação de serviço.

CIA - Centro Nacional de Tecnologia e Comércio
Rua Fuad Arida, 14 - City América - São Paulo/ SP
CEP: 05101-160
cia@ciaengenharia.com.br
(11) 3831.5397 Fax (11) 3834.0309
Métodos: Análise de vibrações, boroscopia, endoscopia, holiday 
detector, inspeção visual, líquido penetrante, outros, partículas 
magnéticas - máquina estacionária, partículas magnéticas - yoke 
e ultrassom.
Ramo: Consultoria/assessoria, elaboração de procedimentos, fa-
bricantes de equipamentos/produtos, inspeção de equipamentos, 
integridade estrutural e extensão de vida, prestação de serviços

Concremat - Engenharia e Tecnologia S/A
Rua Madre Emilie de Villeneuve, 434 - Jd. Prudência - São Paulo/ SP
CEP: 04367-090
fabio.subtil@concremat.com.br
(11) 5567.1900 Fax (11) 5563.4061
Métodos: Análise de vibrações, diligenciamento de fabricação 
- outros, endoscopia, inspeção visual, líquido penetrante, MFL, 
partículas magnéticas - yoke, radiografia, réplica metalográfica, 
termografia, teste por pontos, ultrassom, íris.
Ramo: Consultoria/assessoria e prestação de serviços.

CONSINSP
Av. Presidente Getúlio Vargas, 224/ salas 1, 3 e 4 - Santa Cecília
Paulínia/ SP - CEP: 13140-330
contato@consinsp.com.br; consinsp@terra.com.br
(19) 3933-2596
Métodos: Avaliação da integridade - outros, diligenciamento de 
fabricação - outros, endoscopia, estanqueidade, inspeção de 
equipamentos - outros, inspeção de fabricação - outros, inspeção 
segurança NR13 - outros, inspeção visual, líquido penetrante, 
medição de espessura, partículas magnéticas, partículas magné-
ticas - yoke, réplica metalográfica, ultrassom, ultrassom a-scan, 
ultrassom b-scan, videoscopia industrial.
Ramo: Prestação de serviços, consultoria/assessoria, inspeção de 
equipamentos, integridade estrutural e extensão de vida.

Control Union Ltda
Av. Pref. Aristeu Ferreira da Silva, 2650 - Vale Encantado
Macaé/RJ - CEP: 27930-070
vvieira@controlunion.com
(22) 2765.7758
Métodos: Correntes parasitas, inspeção visual, leak-testing, líqui-
do penetrante, partículas magnéticas - bobina, partículas magné-
ticas - eletrodo, partículas magnéticas - yoke e ultrassom.
Ramo: Consultoria/assessoria e prestação de serviços.

Cooperativa dos Inspetores de Equipamentos Autônomos da BA
COOINSP
Av. Luiz Tarquínio Pontes - Jardim Belo Horizonte, Qd. 5
Salas 201/202 - Vilas do Atlântico - Lauro de Freitas/ BA
CEP: 42700-000
cooinsp@cooinsp.com.br
(71) 3379.4094
Métodos: Avaliação da integridade - outros, holiday detector, ins-
peção de equipamentos - outros, inspeção de fabricação - outros, 
inspeção segurança NR-13 - outros, inspeção visual, líquido pe-
netrante, medição de espessura, partículas magnéticas, partícu-
las magnéticas - yoke, ultrassom, ultrassom digital.
Ramo: Consultoria/assessoria, inspeção de equipamentos, inte-
gridade estrutural e extensão de vida e prestação de serviços.

D

D-EDGE Comércio e Serviços
Rua João Pacheco da Costa - Lagoa da Conceição
Florianópolis/SC - CEP: 88062-100
financeiro@dedgevertical.com.br
(48) 3235.1006
Métodos: Correntes parasitas, inspeção visual, radiografia e ul-
trassom.
Ramo: Ensino, consultoria/assessoria e prestação de serviços.

Derrick do Brasil Serviços
Av. Prefeito Aristeu Ferreira da Silva, 3100 - Novo Cavaleiros
Macaé/ RJ - CEP: 27930-070
lmackie@derricksl.com
(22) 2106.8050
Métodos: Boroscopia, correntes parasitas, inspeção visual, leak-
-testing, líquido penetrante, partículas magnéticas - yoke, termo-
grafia e ultrassom.
Ramo: Consultoria/assessoria, prestação de serviços e reparo/
manutenção.

E

Eclipse Scientific South America
Praça Louveira, 30 - Tatuapé - São Paulo/ SP - CEP: 03080-050
fmoreira@eclipsescientific.com
(11) 3331-4941
Métodos: Ultrassom phased array e ToFD, correntes parasitas e 
ACFM.
Ramo: Consultoria/Assessoria N3 em ENDs especiais, treinamen-
to e certificação conforme ISO 9712 de ultrassom automático, 
ToFD e phased array, prestação de serviços de inspeção com 
ENDs especiais e fabricantes de equipamentos/produtos.
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EMC Engenharia
Rua Herbert Smith, 163 - Vl. Prado - São Paulo/ SP
CEP: 05527-100
contato@emcengenharia.com.br
(11) 5041.1467
Métodos: Radiografia, ultrassom, leak-testing, partículas magnéticas.
Ramo: Prestação de serviços, consultoria/assessoria.

END-Check Consult. e Serv. Espec.de Peças e Equip. Ltda 
Rua Dr. Tomas Catunda, 20 - Santos/ SP - CEP: 11015-160
endcheck@endcheck.com.br
(13) 3222.3515 Fax (13) 3232.3630
Métodos: ACFM, avaliação da integridade - outros, estanqueida-
de, holiday detector, inspeção de equipamentos - outros, inspe-
ção de fabricação - outros, inspeção segurança NR13 - outros, 
inspeção visual, líquido penetrante, medição de espessura, me-
talografia - outros, partículas magnéticas, partículas magnéticas 
- bobina, partículas magnéticas - eletrodo, partículas magnéticas 
- máquina estacionária, partículas magnéticas - yokem, radiogra-
fia, réplica metalográfica, ultrassom e ultrassom digital.
Ramo: Consultoria/assessoria, elaboração de procedimentos, 
prestação de serviços e inspeção de equipamentos.

END Oliveira
Av. Boqueirão, 378/ sala 204 - Igara - Canoas/ RS
CEP: 92410-350
comercial@endoliveira.com.br
(51) 9978.7611 Fax (51) 3468.8713
Métodos: Controle dimensional, diligenciamento de fabricação - 
outros, dutos terrestres, emissão acústica, estanqueidade, holiday 
detector, inspetor de pintura, inspeção de equipamentos - outros, 
inspeção de fabricação - outros, inspeção segurança NR13 - ou-
tros, inspeção visual, líquido penetrante, medição de espessura, 
partículas magnéticas, partículas magnéticas - bobina, partículas 
magnéticas - eletrodo, partículas magnéticas - máquina estacio-
nária, partículas magnéticas - yoke, réplica metalográfica, trata-
mento térmico - outros, ultrassom e ultrassom digital.
Ramo: Consultoria/assessoria, fabricantes de equipamentos/pro-
dutos, inspeção de equipamentos, prestação de serviços e repa-
ro/manutenção.

END Treinamentus
Rua Francisco Joaquim Oliveira Filho, 121 - Mombaça
Pindamonhangaba/SP - CEP: 12425-130
contato@endtreinamentus.com.br
(12) 3522.4078
Métodos: Leak-testing, ultrassom.
Ramo: Consultoria/ assessoria, prestação de serviços.

ENDI - Ensaios Não Destrutivos, Inspeção e Soldagem Ltda
Av. Desembargador Mário da S. Nunes, 5 - Jd. Limoeiro - Serra/ES
CEP: 29164-044
contato@endi.net.br
(27) 3068.1826 Cel (27) 99909.5723
Métodos: Controle dimensional, estanqueidade, inspetor de pin-
tura, inspeção de equipamentos - outros, inspeção de fabricação 
- outros, inspeção de soldagem, inspeção visual, leak-testing, 
líquido penetrante, medição de espessura, partículas magnéticas 
- yoke e ultrassom.
Ramo: Consultoria/assessoria e prestação de serviços.

Engisa Insp. e Pesquisa Aplicada à Indústria Ltda
Rua Santo Inácio, 555 - Vila Emiliano Perneta - Pinhais/ PR
CEP: 83324-080
engisa@engisa.com.br
(41) 3668.1919 Fax (41) 3668.1059
Métodos: Avaliação da integridade - outros, diligenciamento de 
fabricação - outros, dutos terrestres, espectrometria, estanqueda- 
de, fluroscopia, gamagrafia, holiday detector, inspeção de equi-
pamentos - outros, inspeção de fabricação - outros, inspeção se- 
gurança NR13 - outros, inspeção visual, líquido penetrante, medi- 
ção de espessura, medição de radiação - outros, metalografia - ou- 
tros, partículas magnéticas, partículas magnéticas - eletrodo, partí- 
culas magnéticas - yoke, radiografia, radiografia analógica, radios- 
copia, raios gama - convencional, réplica metalográfica, ultras-
som e ultrassom a-scan.
Ramo: Consultoria/assessoria, elaboração de procedimentos, im- 
plantação de sistemas da qualidade, integridade estrutural e ex-
tensão de vida, prestação de serviços e reparo/manutenção.

EPM Engª de Inspeção, Planejamento e Manutenção Ltda
Av. Dantas Barreto, 512 - Sala 1308 - Santo Antonio - Recife/ PE 
CEP: 50010-360
(81) 3524.2138 Fax (81) 3524.2138
epm@epmengenharia.com.br
Métodos: Correntes parasitas, emissão acústica, inspeção visual, lek- 
-testing, líquido penetrante, partículas magnéticas - yoke, radio-
grafia, termografia e ultrassom.
Ramo: Consultoria e prestação de serviço.

Extende
Le Bergson, 15 Avenue Emile Baudot - 91300, Massy, France
contact@extende.com
00 33 0 6 4371.5580 Fax: 00 33 0 9 7213.4268
Métodos: Correntes parasitas, ondas guiadas, outros, radiografia 
e ultrassom.
Ramo: Consultoria/assessoria.

F

Focus Consultoria e Representação Ltda
Rua Miguel Couto, 35 - Sblj 207 - Rio de Janeiro/ RJ
CEP: 20070-030
marcos@focusconsultoria.eng.br
(21) 2253.0689
Métodos: ACFM, ondas guidas, ultrassom e ultrassom phased array.
Ramo: Consultoria/assessoria, prestação de serviços e represen-
tante de equipamentos/produtos.

G

German Engenharia e Serviços de Manutenção
Av. Papa João XXIII, 2257 - Bloco IV - Sertãozinho - Mauá/ SP
CEP: 09370-800
comercial@german-engenharia.com.br
(11) 4543.6383
Métodos: Análise de vibrações, avaliação da integridade - ou-
tros, diligenciamento de fabricação - outros, emissão acústica, 
endoscopia, estanqueidade, inspeção de equipamentos - outros, 
inspeção de fabricação - outros, inspeção segurança NR13 - ou-
tros, inspeção visual, líquido penetrante, medição de espessura, 
metalografia - outros, partículas magnéticas, partículas magné-
ticas - yoke, réplica metalográfica, ultrassom, ultrassom a-scan, 
ultrassom b-scan, ultrassom digital e íris.
Ramo: Consultoria/assessoria,  prestação de serviços, inspeção 
de equipamentos, integridade estrutural e extensão de vida.
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Global End - Inspeções e Consultoria
Vd. 28 de Setembro 44 sala 508/509 - Vila Isabel
Rio de Janeiro/ RJ - CEP: 20551-030
info@globalend.com.br
(21) 3285.0408
Métodos: Inspeção visual, leak-testing, líquido penetrante, partí-
culas magnéticas - yoke e ultrassom.
Ramo: Consultoria/assessoria e prestação de serviços.

I

Inecon Inspeções
Rua Guaipa, 110 - Vl. Leopoldina - São Paulo/ SP - CEP: 05089-000
(11) 3641.9825 
fabionascimento@ineconbrasil.com.br
Ramo: Consultoria/assessoria.

Inoservice Serviços de Inspeção
Av. Miguel Frias e Vasconcelos, 1054 - Jaguaré - São Paulo/ SP
CEP: 05345-000
fabricio@inoservice.com.br 
(11) 3766-8347
Métodos: Líquido penetrante e ultrassom.
Ramo: Consultoria/assessoria e prestação de serviços.

Inspetec Inspeções Técnicas Ltda Me
Rua Rubião Junior, 192 - Centro - Pindamonhangaba/ SP
CEP: 12400-460
djanny.dias@inspetec.com.br, contato@inspetec.com.br
(12) 3643.6512
Métodos: Emissão acústica, inspeção visual, líquido penetrante,
partículas magnéticas - yoke e ultrassom.
Ramo: Consultoria/assessoria e prestação de serviços.

Integra - Cooperativa dos Profissionais de Engª em Integridade 
de Equipamentos Ltda
Estrada do Engenho D´Água, 1210 - Jacarepaguá
Rio de Janeiro/ RJ - CEP: 22765-240
integra@integra.org.br; www.integra.org.br
(21) 2427.6646 / (21) 2427.6821 Fax (21) 2427.6687 
Métodos: Inspeção visual, líquido penetrante, medição de espes-
sura, partículas magnéticas, ultrassom convencional, ultrassom 
b-scan, ultrassom ToFD, MFL, monitoramento de corrosão, vide-
oscopia industrial e dureza.
Ramo: Consultoria/assessoria, avaliação de integridade de equi-
pamentos, inspeção de equipamentos, suporte de ph nr13 (pro-
fissional habilitado), inspeção de segurança NR-13, consultoria 
em NR-13/ spie, elaboração de procedimentos, palestras e cur-
sos de equipamentos e prestação de serviços.

INTER-METRO Serviços Especiais
Rua Joaquim de Almeida, 223 - Mirandópolis - São Paulo/ SP
CEP: 04050-010
inter-metro@inter-metro.com.br
(11) 5071.2764
Métodos: Vibrações, campo remoto, correntes parasitas, holiday de- 
tector, partículas magnéticas, partículas magnéticas - máquina 
estacionária, partículas magnéticas - yoke, radiografia, raios gama 
- convencional, raios gama - microfoco, termografia, ultrassom, 
ultrassom a-scan, ultrassom b-scan, ultrassom c-scan, ultrassom 
phased array, ultrassom ToFD, medidor de espessura, sistemas 
automáticos de inspeção por ultrassom e correntes parasitas.
Ramo: Calibração de equipamentos, consultoria/assessoria, fa-
bricantes de equipamentos/produtos, prestação de serviços, re-
presentantes de equipamentos/produtos.

ISQ Brasil - Instituto de Soldadura e Qualidade
Rua do Campo, 80 - Vale do Sereno - Nova Lima/ MG
CEP: 34000-000
isq@isqbrasil.com.br
(31) 3263.3263
Métodos: Correntes parasitas, endoscopia, inspeção visual, líquido 
penetrante, partículas magnéticas - yoke, ToFD, ultrassom e íris.
Ramo: Consultoria/assessoria, inspeção de equipamentos, pres-
tação de serviços.

IT - Elétrica Comercial e Serviços - EIRELI - EPP
Rua Dr. Osvaldo Urioste, 229 - Vila Pereira Barreto - São Paulo/SP
CEP: 02936-100
bel@iteletrica.com.br
(11) 2369.1605
Métodos: Correntes parasitas.
Ramo: Ensino, consultoria/assessoria, prestação de serviços, re-
paro/manutenção e fabricantes de equipamentos/produtos.

J

JCMS Kommandor Eirelli
Rua José Alexandre Buaiz, 300 - sla: 2001 - Enseada do Suá
Vitória/ES - CEP: 29050-545
kommandor@kommandor.com.br
(27) 3329.2680
Métodos: Emissão Acústica, inspeção visual, partículas magné-
ticas, e ultrassom.
Ramo: Consultoria/assessoria e prestação de serviço.

JN Inspeção Ensaio Não Destrutivo em Equip. Ind.
Av. Juvenal Arantes, 549 - Jd. Paraíba - Aparecida/ SP
CEP: 12570-000
jninpecao@terra.com.br
(12) 3105.1296
Métodos: Inspeção visual, líquido penetrante, partículas magné-
ticas, ultrassom, inspeção de soda e inspeção dimensional.
Ramo: Consultoria/assessoria e prestação de serviço.
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JPW - Insp. e Cont. da Qual. Montagens Fabricação
e Manut. Industrial
Av. Brasil Caixa Postal, 77 - Centro - Dias D’Avila/BA
CEP: 42850-000
contato@jpwinspecao.com.br; inspc@hotmail.com
(71) 8133.4869 Fax (71) 9288.1322
Métodos: Boroscopia, correntes parasitas, endoscopia, inspeção 
visual, líquido penetrante e partíclas magnéticas.
Ramo: Consultoria/assessoria e prestação de serviço.

K

K2 do Brasil Serviços
Av. Nossa Senhora da Glória, 2427 - Sala 1 - Cavaleiros
Macaé/ RJ - CEP: 27920-360
k2brasil@k2velosi.com; ana.cechetto@k2velosi.com
(22) 2773.2211
Métodos: Correntes parasitas, inspeção visual, leak-testing, líquido 
penetrante, partículas magnéticas - yoke, termografia e ultrassom.
Ramo: Prestação de serviços, consultoria/assessoria.

Koende Tecnologia em Inspeções Industriais
Av. Santos Dumont, 505 - km 2,5 - Sala 10 - Centro
Lauro de Freitas/ BA - CEP: 42700-000
contato@koende.com.br
(21) 3082.9298 Fax (21) 3082.9294
Métodos: Endoscopia, inspeção visual de soldagem, inspeção líquido 
penetrante, inspeção partículas magnéticas - yoke, inspeção 
ultrassom, inspeção dimensional, inspeção elétrica e inspeção 
instrumentação.
Ramo: Consultoria /assessoria em soldagem e prestação de serviços.

Kubika Comercial
Rua Santa Veridiana, 340 A - Vila Maria Alta - São Paulo/ SP
CEP: 02128-000
kubikac@globo.com
(11) 2636.1128 Fax (11) 2636.3567
Métodos: Boroscopia, correntes parasitas, endoscopia, inspe-
ção visual, líquido penetrante, medição de espessura, partículas 
magnéticas - bobina, partículas magnéticas - eletrodo, partículas 
magnéticas - máquina estacionária, partículas magnéticas - yoke, 
radiografia - filme radiográfico, radioscopia e ultrassom.
Ramo: Calibração de equipamentos, consultoria/assessoria, ela-
boração de procedimentos, fabricação de equipamentos/produ-
tos, implantação de sistemas da qualidade, inspeção de equipa-
mentos, locação de equipamentos, prestação de serviços, reparo/
manutenção, representação de equipamentos/produtos.

L

Lambda Inspeções Treinamentos e Serviços
Rua José Zanola Filho, 140 - Casa Verde - São Paulo/ SP
CEP: 02535-130
(11) 3852.0098 
comercial@lambdaengenharia.com
Métodos: Boroscopia, inspeção visual, líquido penetrante, partí-
culas magnéticas - bobina, partículas magnéticas - eletrodo, par-
tículas magnéticas - yoke, pig instrumentado e ultrassom.
Ramo: Consultoria/assessoria e prestação de serviços.

Latin Consult Engenharia
Rua Cardoso de Almeida, 60 - Cj171 - Perdizes - São Paulo/ SP
CEP: 05013-000
latin-sp@latinconsult.com.br
(11) 3872.2323
Métodos: Estanqueidade.
Ramo: Consultoria/assessoria.

Lloyd´s Register do Brasil
Rua Helena, 235 - 6o andar - Vl. Olímpia - São Paulo/ SP
CEP: 04552-050
saopaulo@irqa.com
(11) 3523.3940
Métodos: Correntes parasitas, Emissão Acústica, inspeção visual, 
leak-testing, líquido penetrante, partículas magnéticas, radiografia 
e ultrassom.
Ramo: Consultoria/assessoria e prestação de serviços. 

Lot Engenharia e Consultoria
Rua José Debieux, 35 - Conj. 148 - Santana - São Paulo/ SP
CEP: 02038-030
contato@lot.eng.br
(11) 3360.9500
Métodos: Boroscopia, endoscopia, inspeção visual, líquido pene-
trante, partículas magnéticas, radiografia e ultrassom
Ramo: Consultoria/assessoria e prestação de serviços.

Luthom Engenharia
Rua Laplace, 74 - 10º andar - Brooklin Paulista - São Paulo/ SP
CEP: 04622-000
luthom@luthom.com.br
(11) 5041.5686
Método: Inspeção de fabricação - outros.
Ramo: Consultoria/assessoria.

LWF Treinamento e Consultoria em Engenharia
Av. Lourenço Vieira da Silva, 26 - Quadra 51
Jardim São Cristovão - São Luis/ MA - CEP: 65055-005
lwfservicoseconsultoria@gmail.com
(98) 3244.4997
Métodos: Leak-testing e ultrassom.
Ramo: Consultoria/assessoria e prestação de serviços.

M

M2M do Brasil - Comércio, Serviços e Reperesentações em END
Av. Paulista, 726 - 18º andar - Conj. 1707 - Bela Vista
São Paulo/ SP - CEP: 01310-910
mb@m2mdobrasil.com
(11) 3067.5050
Métodos: Ultrassom.
Ramo: Consultoria/assessoria, fabricação de equipamentos/pro-
dutos, prestação de serviços, reparo/manutenção e representan-
tes de equipamentos/produtos.

Maxim Comércio e Consultoria Industrial Ltda
Estrada do Tindiba, 2733/ Sala 203 - Taquara
Rio de Janeiro/RJ - CEP: 22725-421
a.lima@maximindustrial.com.br
(21) 3439.9017 Fax: (21) 3903.2654
Métodos: Radiografia.
Ramo: Fornecedores (Consultorias e Assessorias em Proteção Ra-
diológica) e prestadores de serviços em treinamentos.
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Metaltec Não Destrutivos
Av. dos Imarés, 740 - Aeroporto – São Paulo/ SP – CEP: 04085-001
metaltec@uol.com.br; comercial@metaltecnaodestrutivos.com.br
(11) 5044.3522 Fax (11) 5542.6773
Métodos: Diligenciamento de fabricação - outros, gamagrafia, 
inspeção de equipamentos - outros, inspeção de fabricação - ou-
tros, líquido penetrante, medição de espessura, partículas mag-
néticas, partículas magnéticas - bobina, partículas magnéticas 
- eletrodo, partículas magnéticas - yoke, radiografia, radiografia 
analógica,raios gama convencional, ultrassom, ultrassom a-scan, 
ultrassom b-scan e ultrassom digital.
Ramo: Consultoria/assessoria, elaboração de procedimentos, ins-
peção de equipamentos, locação de equipamentos e prestação 
de serviços.

MKS Serviços Especiais de Engenharia
Rua Angelo Dourado, 194 - Anchieta - Porto Alegre/ RS
CEP: 90200-060
mks@mksservices.com.br
(51) 3371.1777
Métodos: Acesso por corda, boroscopia, correntes parasitas, 
emissão acústica, estanqueidade, holiday detector, inspeção vi-
sual, líquido penetrante, medição de espessura, partículas mag-
néticas, partículas magnéticas - eletrodo, partículas magnéticas 
- yoke, radiografia, raios gama - convencional, raios gama - cra-
wler, termografia, ultrassom e íris.
Ramo: Consultoria/assessoria, elaboração de procedimentos, im-
plantação de sistemas da qualidade, inspeção de equipamentos, 
integridade estrutural e extensão de vida e prestação de serviços.

N

NDT - Consultoria e Assessoria e Produtos e/ou Serviços 
Rua Joaquim Antunes, 574- Pinheiros - São Paulo/ SP
CEP: 05415-001
(11) 3736.7777 Fax (11) 3736.7765
ndt@ndtdobrasil.com.br
Métodos: Avaliação de integridade estrutural de equipamentos 
através da técnica de emissão acústica, ultrassom manual, ul-
trassom automatizado A/B/C-scan para mapeamento de espes-
suras, ToFD, phased array, ultrassom para inspeção de trilhos, 
ondas guiadas de ultrassom - GUL, ACFM,  MFL, PEC - corren-
tes parasitas pulsadas, radiografia computadorizada, radiografia 
em tempo real – fluoroscopia, radiografia convencional, gam-
mashield, digitalização de filmes, líquido penetrante, partículas 
magnéticas, medição de espessura, inspeção visual, acesso por 
corda, NR-13, IBR – inspeção baseada em risco, FFS – adequa-
ção ao uso, PCMS – sistema de monitoramento das inspeções de 
uma planta.
Ramo: Inspeção de equipamentos, prestação de serviços, consul-
toria e assessoria, elaboração de procedimentos.

News Inspeções
Rua Vigário João José Rodrigues, 905 - Salas 91/ 93 - Centro 
Jundiaí/ SP -CEP: 13201-001
edson.camilo@newsengenharia.com.br
(11) 3963.4735 Fax (11) 3963.4736
Métodos: Diligenciamento de fabricação - outros, inspetor de 
pintura, inspeção de equipamentos - outros, inspeção de fabrica-
ção - outros, inspeção visual, leak-testing, líquido penetrante e 
partículas magnéticas.
Ramo: Consultoria/assessoria, diligenciamento, elaboração de 
procedimentos, implantação de sistemas da qualidade, inspeção 
de fabricação, prestação de serviços.

NR Treinamentos
Rua Henrique Assini, 40 - Passo Manso - Blumenal/ SC
CEP: 89032-322
(47) 3330.8427
nr@nrtreinamentos.com.br; daniela@nrtreinamentos.com.br
Métodos: Inspeção visual.
Ramo: Consultoria/assessoria.

Núcleo Serviços de Inspeção de Equipamentos
Rua Ipiguá, 35 - Tatuapé - São Paulo/ SP - CEP: 03306-090
nucleoeng@nucleoeng.com.br
(11) 3794.2655 Fax: (11) 3951.6093
Métodos: Boroscopia, endoscopia, inspeção visual, líquido pene-
trante, partículas magnéticas - yoke e ultrassom.
Ramo: Consultoria/assessoria, prestação de serviços na adequação 
de caldeiras, vasos e tubulações atendendo os requisitos da NR-13.

O

O. S. Inspeções e Reparos em Equipamentos Industriais - EPP
Rodovia Amaral Peixoto, S/N - Lt. 06 - Mar do Norte
Rio das Ostras/RJ - CEP: 28898-000
annakarina@osinspecoes.srv.br; compras@osinspecoes.srv.br
(22) 2764.8012 Fax (22) 2760-8101
Métodos: Boroscopia, endoscopia, inspeção visual, líquido pe-
netrante, partículas magnéticas - bobina, partículas magnéticas 
- eletrodo, parttículas magnéticas - yoke e ultrassom.
Ramo: Consultora/assessoria, prestação de serviços e reparo/
manutenção.

P

Paneng Engenharia e Consultoria
Rua dos Geranios, 295 - Vl. Mimosa - Campinas/ SP
CEP: 13050-053
panenge@panenge.com.br
(19) 3229.0727
Métodos: Avaliação da integridade - outros, endoscopia, estanquei-
dade, holiday detector, inspeção de equipamentos - outros, inspe-
ção de soldagem, inspeção segurança NR13 - outros, inspeção visu-
al, líquido penetrante, medição de espessura, partículas magnéticas 
- yoke, ultrassom, videoscopia industrial, caixa de vácuo.
Ramo: Consultora/assessoria, inspeção de equipamentos, presta-
ção de serviços, integridade estrutural e extensão de vida.

Petrustest Consultoria em Controle de Qualidade
Rua Professor Gonçalves, 77 - Campo Grande - Rio de Janeiro/ RJ
CEP: 23045-055
atendimento@petrusconsultoria.com
(21) 2413.5503 Fax (21) 2413.5503
Métodos: Inspeção visual, líquido penetrante, medição de espes-
sura, partículas magnéticas - yoke e ultrassom.
Ramo: Consultoria/assessoria, elaboração de procedimentos, im-
plantação de sistemas da qualidade, inspeção de equipamentos 
e prestação de serviços.
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Physical Acoustics South America – PASA
Rua Joaquim Antunes, 574/578 - Pinheiros - São Paulo/ SP
CEP: 05415-001
vendas@pasa.com.br
(11) 3082.5111 Fax (11) 3064.0713
Métodos: ACFM, avaliação da integridade - outros, boroscopia, 
emissão acústica, endoscopia, estanqueidade, inspeção de equi-
pamentos - outros, inspeção de fabricação - outros, inspeção 
segurança NR13 - outros, inspeção visual, líquido penetrante, 
medição de espessura, MFL, ondas guiadas, partículas magnéti-
cas, partículas magnéticas - bobina, partículas magnéticas - ele-
trodo, partículas magnéticas - máquina estacionária, partículas 
magnéticas - yoke, réplica metalográfica, termografia, ultrassom, 
ultrassom a-scan, ultrassom automático, ultrassom b-scan, ul-
trassom c-scan, ultrassom digital, ultrassom phased array, ultras-
som ToFD, videoscopia industrial e íris.
Ramo: Calibração de equipamentos, consultoria/assessoria, ela-
boração de procedimentos, fabricantes de equipamentos/produ-
tos, inspeção de equipamentos, integridade.estrutural e extensão 
de vida e prestação de serviços.

Poliend - Soldagem Treinamento e Inspeções em END 
Rua Dom Pedro I, 800 - Centro – Piracicaba/ SP - CEP: 13400-410
(19) 3422.1341
contato@poliend.com.br
Métodos: Inspeção visual, leak-testing, líquido penetrante, partí-
culas magnéticas - eletrodo e ultrassom.
Ramo: Consultoria/assessoria e prestação de serviços.

Polimeter Comércio e Representações
Rua Frei Caneca, 39 - 1º Andar - Salas 1/2 - Cotia/ SP CEP: 06706-015
polimeter@polimeter.com.br
(11) 4612.0699
Métodos: Correntes parasitas, campo magnético de fuga, partícu-
las magnéticas, ultrassom.
Ramo: Consultoria/assessoria, elaboração de procedimentos, re-
paro/manutenção e representantes de equipamentos/produtos.

Polotest Consultoria, Controle de Qualidade e Serviços
Av. Luis Tarquinio Pontes, 2580 - bl. 4 - Vilas do Atlantico
Lauro de Freitas/BA - CEP: 42700-000
polotest@polotest.com.br
(71) 3233.1535/8604.8337
Métodos: Inspeção visual, leak-testing, líquido penetrante, partí-
culas magnéticas e ultrassom.
Ramo: Consultoria/assessoria e prestação de serviços.

Q

Qualitec Engenharia da Qualidade
Rua Petrovale, 450 - Distrito Industrial Marsil  - Ibirité/ MG
CEP: 32400-000
leandro.melo@qualitecrtd.com
(31) 3288--1350 Fax (31) 3288-1000
Métodos: Digitalização de radiografia, diligenciamento de fabrica-
ção - outros, dutos terrestres, estanqueidade, gamagrafia, holiday 
detector, inspeção de equipamentos - outros, inspeção de fabrica-
ção - outros, inspeção segurança NR13 - outros, inspeção visual, 
líquido penetrante, medição de espessura, medição de radiação 
- outros, partículas magnéticas, partículas magnéticas - bobina, 
partículas magnéticas - eletrodo, partículas magnéticas - yoke, 
radiografia, ultrassom, ultrassom automático e ultrassom digital.
Ramo: Consultoria/assessoria, elaboração de procedimentos, fa-
bricantes de equipamentos/produtos, implantação de sistemas 
da qualidade, inspeção de equipamentos e prestação de serviços.

R

Raimeck Indústria e Comércio
Rua Dr. Sebastião Lappetina Russo, 11 – Jd. Promissão
São Paulo/ SP - CEP: 04753-110
raimeck@raimeck.com.br
(11) 5524-5821
Métodos: Gamagrafia industrial; irídio, selênio e cobalto, radio-
grafia digital com telas de fosforo reaproveitáveis, processadoras 
de telas de fosforo, processadoras de filmes com química verde, 
ultrassom automático para chapas e tubos, ressonância acústica, 
medidores e sistemas de controle da radiação, medidores e con-
troladores de radiação em gases e particulados do ar, conectores 
elétricos circulares de precisão e montagem de cabos especiais.
Ramo: Consultoria/assessoria em END, representante de equi-
pamentos/produtos em END, prestador de serviço em reparos e 
manutenção.

Rufino Teles Engenharia
Rua Pascal, 760 - apto. 51 - Campo Belo - São Paulo/ SP
CEP: 04616-002
rufino@rufinoteles.com.br
(11) 9632.8311
Ramo: Consultoria/assessoria, sistemas de gestão, certificação, 
qualidade/produtividade e prestação de serviços

S

Sagatech Inspeções de Equipamentos
Rua Senador Dantas, 117 - Grupo 741 - Centro
Rio de Janeiro/ RJ - CEP: 20031-911
sagatech@sagatech.ind.br
(21) 2215.9166
Métodos: Inspeção de equipamentos - outros, inspeção de fabri-
cação - outros, inspeção visual, líquido penetrante, medição de 
espessura, partículas magnéticas, partículas magnéticas - eletro-
do, partículas magnéticas - yoke, ultrassom, ultrassom a-scan e 
ultrassom digital.
Ramo: Consultoria/assessoria, elaboração de procedimentos, 
inspeção de equipamentos, prestação de serviços e reparo/ma-
nutenção.

S.B. Comércio e Serviços de Soldagens
Rua Dr. Pio Dufles, 781 - Jd. Soljumar - Sertãozinho/SP
CEP: 14170-680
adilsonborazo@sbenddobrasil.com.br
(16) 3041.0580
Métodos: Boroscopia, endoscopia, inspeção visual, líquido pene-
trante, termografia e ultrassom.
Ramo: Consultoria /assessoria.

Send Control Inspeções Industriais 
Rua Miguel Valfredo, 303 – Centro - Lauro de Freita/ BA
CEP: 42700-000
contato@sendcontrol.com.br
(71) 3082.9294 Fax (71) 3082.9298
Métodos: Endoscopia, inspeção visual de soldagem, inspeção 
líquido penetrante, inspeção partículas magnéticas - yoke, inspe-
ção ultrassom, inspeção dimensional, inspeção elétrica e inspe-
ção instrumentação.
Ramo: Consultoria /assessoria em soldagem e prestação de ser-
viços.
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Serv-End Indústria e Comércio 
Rua Prudente de Moraes, 580 - Jd. Alvorada - Diadema/ SP 
CEP: 09960-500
servend@servend.com.br
(11) 4066.5312 Fax (11) 4066.5203
Métodos: Correntes parasitas, líquido penetrante, partículas 
magnéticas, partículas magnéticas – bobina, partículas magné-
ticas - eletrodo, partículas magnéticas - máquina estacionária e 
partículas magnéticas – yoke. 
Ramo: Calibração de equipamentos, consultoria/assessoria, ela-
boração de procedimentos, fabricantes de equipamentos/produ-
tos, locação de equipamentos, prestação de serviços, reparo/ma-
nutenção e representantes de equipamentos/produtos.

SGS do Brasil
Av. Andrômeda, 832 - 6º andar - Alphaville - Barueri/SP
CEP: 06473-000
sgs.brasil@sgs.com;marcio.pragana@sgs.com
(11) 3883.8886 Fax (11) 3883.8907
Métodos: Campo remoto, diligenciamento de fabricação - 
outros,dutos terrestres, endoscopia, estanqueidade, holiday detec-
tor, inspeção de equipamentos - outros, inspeção de fabricação - ou-
tros, inspeção segurança NR13 - outros, inspeção veicular - outros, 
inspeção visual, líquido penetrante, medição de espessura, ondas 
guiadas, partículas magnéticas, partículas magnéticas - bobina, par-
tículas magnéticas - eletrodo, partículas magnéticas - máquina es-
tacionária, partículas magnéticas - yoke, pig instrumentado, réplica 
metalográfica, termografia, ultrassom, ultrassom a-scan, ultrassom 
automático, ultrassom b-scan, ultrassom c-scan, ultrassom digital, 
ultrassom phased array, videoscopia industrial e íris.
Ramo: Consultoria/assessoria, elaboração de procedimentos, ins-
peção de equipamentos, integridade estrutural e extensão de vida 
e prestação de serviços.

SKE Inspeção e Consultoria
Estrada do Pau Ferro, 1032 - Apto. 104/ Freguesia - Jacarepaguá
Rio de Janeiro/ RJ - CEP: 22743-052
ske@skeisnpecoes.com.br
(21) 3403.3632 Cel. (21) 98284.7765
(TIM) (21) 99630.7888 (VIVO)
Métodos: Inspeção de equipamentos NR-13, boroscopia, correntes 
parasitas, endoscopia, inspeção visual, leak-testing, líquido penetran-
te, partículas magnéticas - yoke, radiografia, raios gama - convencio-
nal, termografia, ultrassom, phased array e alpinismo industrial.
Ramo: Consultoria/assessoria, fabricantes de equipamentos/pro-
dutos, soldagem e montagem, prestação de serviços.

Soldas Especiais Armênio 
Rua Augusto Ernesto Boettcher, 475 - Floresta  - Joinville/ SC 
CEP: 89212-320
alisson@soldasespeciaisarmenio.com
(47) 3454.1402 
Métodos: Inspeção visual, líquido penetrante, partículas magné-
ticas - yoke e ultrassom.
Ramo: Consultoria/assessoria, fabricantes de equipamentos/pro-
dutos e prestação de serviços.

T

Tech-End Ensaios Não Destrutivos
Av. Bernardo Vieira de Melo, 4114 - Sl. 12 - Piedade
Jaboatão dos Guararapes/ PE - CEP: 54420-010
alex.grinfeder@tech-end.com.br
(81) 3468.2118
Métodos: Inspeção visual, líquido penetrante, partículas magné-
ticas - yoke, ultrassom, inspeção de pintura, inspeção dimensio-
nal via laser e acesso por corda.
Ramo: Consultora/assessoria e prestação de serviços.

Technotest Serviços de Inspeções Técnicas
Rua Juparanã, 397 - Concórdia  - Belo Horizonte/ MG 
CEP: 31110-780
technotest@technotest.com.br
(31) 3429.3100 Fax (31) 3429.3106
Métodos: Correntes parasitas, endoscopia, inspeção segurança 
NR13 - outros, inspeção visual, líquido penetrante, NR-13, par-
tículas magnéticas, partículas magnéticas - bobina, partículas 
magnéticas - máquina estacionária, partículas magnéticas - yoke, 
réplica metalográfica, termografia, ultrassom, ultrassom a-scan, 
ultrassom b-scan, ultrassom c-scan, videoscopia industrial e íris.
Ramo: Consultoria/assessoria, inspeção de segurança - NR13 e 
prestação de serviços.

Technical Solutions Comercio e Serviços Técnicos
Rua Pompeu Correa da Gama, 406 - Jardim Marilea
Rio das Ostras/RJ - CEP: 28896-073
(22) 2760.6890
Métodos: Inspeção visual e ultrassom.
Ramo: Consultoria/ assessoria.

T&D Inspeções e Consultorias
Rua Tupi, 621 - Igara - Canoas/RS - CEP: 92410-310
(51) 3031.8210
Métodos: Endoscopia, inspeção visual, líquido penetrante, par-
tículas magnéticas, partículas magnéticas - bobina, partículas 
magnéticas - eletrodo, partícilas magnéticas - yoke e ultrassom.
Ramo: Consultoria/ assessoria, prestação de serviços.

Trac Oil And Gas
3 Thistle Road - Dyce - Aberdeen AB21 0N
ruben.mateus@trac.com
(44) 01224.725800; +55 (21) 98394-6398 Fax (44) 
01224.725801
Métodos: Boroscopia, correntes parasitas, emissão acústica, ins-
peção visual, leak-testing, líquido penetrante, partículas magné-
ticas - eletrodo, partículas magnéticas - máquina estacionária.
Ramo: Consultoria/assessoria.

V

Valbrasil Comércio e Indústria Ltda
Estrada do Cercadinho, 1285 - Jd. América - Belo Horizonte / MG
CEP: 30421-410
(31) 3373.6033
nr13@valbrasilservice.com.br;vendas3@valbrasil.com.br
Métodos: Boroscopia, correntes parasitas, endoscopia, inspeção 
visual, líquido penetrante, partículas magnéticas - yoke, termo-
grafia e ultrassom.
Ramo: Consultoria, ensino, fabricante de equipamentos, indús-
tria e comércio, montagem industrial, laboratório e prestação de 
serviço.
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Victória Qualidade Industrial 
Rua Carlos Alberto Santos, 227 - Qd. B - Portão/ Buraquinho
Lauro de Freitas/ BA  - CEP: 42700-000
victoria@victoriaqualidade.com.br
(71) 3287.0024 
Métodos: Avaliação da integridade - outros, emissão acústica, endos- 
copia, estanqueidade, fluroscopia, holiday detector, inspeção de 
equipamentos - outros, inspeção de fabricação - outros, inspeção 
eletromagnética, inspeção visual, líquido penetrante, medição de 
espessura, partículas magnéticas, partículas magnéticas - bo-
bina, partículas magnéticas - eletrodo, partículas magnéticas - 
máquina estacionária, partículas magnéticas - yoke, ultrassom, 
ultrassom digital e videoscopia industrial.
Ramo: Consultoria/assessoria, elaboração de procedimentos, im-
plantação de sistemas de qualidade, inspeção de equipamentos, inte- 
gridade estrutural e extensão de vida, prestação de serviços e 
reparo manutenção.

W

Welding Soldagem e Inspeções 
Rua Aprigio de Araujo, 2.058 - Centro  - Sertãozinho/ SP 
CEP: 14160-550
benedito.dir@welding.com.br
(16) 3942.2023 Fax (16) 3947.3300
Métodos: Avaliação da integridade - outros, diligenciamento de 
fabricação - outros, endoscopia, espectrometria, estanqueidade, 
inspeção de equipamentos - outros, inspeção de fabricação - ou-
tros, inspeção eletromagnética, inspeção segurança NR13 - ou-
tros, inspeção visual, líquido penetrante, medição de espessura, 
metalografia - outros, partículas magnéticas, partículas mag-
néticas - bobina, partículas magnéticas - eletrodo e partículas 
magnéticas - máquina estacionária, partículas magnéticas - yoke, 
réplica metalográfica, tratamento térmico - outros, ultrassom e 
ultrassom a-scan.
Ramo: Consultoria/assessoria,fabricantes de equipamentos/pro-
dutos, inspeção de equipamentos, integridade estrutural e exten-
são de vida, prestação de serviços e reparo/manutenção.

Welding Science – Comercial e Importadora EPP
Rua Dr. Mauro Paes de Almeida, 330 - Socorro - São Paulo/SP 
CEP: 04764-070
valdir@weldingsciense.com.br
(11) 3596.3330
Métodos: Ultrassom.
Ramo: Consultoria/assessoria, indústria/comércio e prestação de 
serviços.

ENSINO

C

CETREND - Centro de Treinamento em Ensaios Não Destrutivos
Rua Urandi, 489 - Concórdia - Belo Horizonte/MG
CEP: 3110-660
cursos@cetrend.com.br
(31) 3442-9966
Métodos: Correntes parasitas, inspeção visual, leak-testing, lí-
quido penetrante, partículas magnéticas - yoke e ultrassom.
Ramo: Ensino e consultoria/assessoria.

D

D-EDGE Comércio e Serviços
Rua João Pacheco da Costa - Lagoa da Conceição
Florianópolis/SC - CEP: 88062-100
financeiro@dedgevertical.com.br
(48) 3235.1006
Métodos: Correntes parasitas, inspeção visual, radiografia e ultras-
som.
Ramo: Ensino, consultoria/assessoria e prestação de serviços.

I

IT - Elétrica Comercial e Serviços - EIRELI - EPP
Rua Dr. Osvaldo Urioste, 229 - Vila Pereira Barreto - São Paulo/SP
CEP: 02936-100
bel@iteletrica.com.br
(11) 2369.1605
Métodos: Correntes parasitas.
Ramo: Ensino, consultoria/assessoria, prestação de serviços, re-
paro/manutenção e fabricantes de equipamentos/produtos.

J

JMF Ferreira Man. Indl. e Alp. Industrial
Rua Mario Gomes Cezar, 241 - Pinheirinho - Curitiba/PR
CEP: 81150-313
contato@jmfferreira.com
(41) 3078.9585
Métodos: Inspeção visual e ultrassom.
Ramo: Ensino e prestação de serviço.
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PRESTADORAS DE SERVIÇOS

A

Absolute Examinações Não Destrutivas
Av. Presidente Wilson, 231 - salão 504 – Centro- Rio de Janiero/ RJ
CEP: 20030-021
silvio.soares@absolutende.com; lia.focus@absolutende.com
(21) 2103.1994/(21) 2253.0689
Método: Ultrassom semiautomatizado (Paut) e automatizado (Aut).
Ramo: Prestação de Serviços.

Acinor Inspeções e Serviços Técnicos 
Rua Décima do Parque, 51 - Gleba B - Camaçari/ BA
CEP: 42810-170 
acinor@acinor.com.br
(71) 3621.4872
Métodos: Videoendoscopia; inspeção visual; líquido penetrante; 
ultrassom (a e b scan); partículas magnéticas; medição de espes-
sura e réplica mecanográfica e medição de dureza.
Ramo: Consultoria/assessoria, prestação de serviços em: inspe-
ção de equipamentos (vasos e caldeiras) em operação, inspeção 
de fabricação e diligenciamento, inspeção de soldagem e execu-
ção do teste hidrostático em vasos e mangotes.

Ahak Brasil Serviços Industriais
Rua José Lyra Filho, 242 - Alto da Vila Nova - Itu/SP - CEP: 13309-340
paulo@ahak.com.br
(11) 4025.2139 Fax (11) 4025.1890 
Métodos: Leak-testing, pig instrumentado ultrassônicos em dutos 
e na inspeção de tanques e ultrassom.
Ramo: Prestação de serviços.

Arctest Serviços Técnicos de Inspeção e Manutenção Industrial 
Av. Constante Pavan, 495 - Betel - Paulínia/ SP  - CEP: 13148-160
comercial@arctest.com.br
(19) 3884.9960 Fax (19) 3884.7085 
Métodos: Avaliação da integridade - outros, digitalização de ra-
diografia, diligenciamento de fabricação - outros, estanqueidade, 
gamagrafia, holiday detector, inspeção de equipamentos - outros, 
inspeção de fabricação - outros, inspeção segurança nr13 - outros, 
inspeção visual, líquido penetrante, medição de espessura, medição 
de radiação - outros, partículas magnéticas, partículas magnéticas 
- yoke, radiografia, radiografia computadorizada, radiografia digital, 
raios gama - convencional, raios gama - crawler, raios gama - mi-
crofoco, termografia, ultrassom, ultrassom a-scan, ultrassom auto-
mático, ultrassom c-scan, ultrassom digital, ultrassom phased array 
e ultrassom ToFD.
Ramo: Consultoria/assessoria, elaboração de procedimentos, im-
plantação de sistemas da qualidade, inspeção de equipamentos, 
integ.estrutural e extensão de vida, prestação de serviços e reparo/
manutenção.

Armenio End. Inspeção de Soldas
Av. das Industrias, 110 - Porto Grande – Araquari/ SC
CEP: 89245-000
alisson@grupoarmenio.com.br
(47 ) 3447.6002
Métodos: Inspeção visual, líquido penetrante, partículas magné-
ticas - yoke e ultrassom.
Ramo: Prestação de serviços.

ASNDT - Tech - Avaliação de Integridade de Equipamento
Rua Curitiba, 1025 - Realengo – Rio de Janeiro/RJ - CEP: 21875-230
qualidade@asndt.com.br; asndt@asndt.com.br
(21) 3335.9773
Métodos: Inspeção visual, líquido penetrante, partículas magnéti-
cas - eletrodo; partículas magnéticas - yoke; raios gama - conven-
cional e ultrassom.
Ramo: Prestação de serviços.

ATEND - Serviços e Manutenção EPP
Rua Claro Gomes, 112 - Sala 84 - Jaboticabeiras - Taubaté/ SP
CEP: 12010-520
manoel@atend.ind.br
(12) 3022.1717
Métodos: Inspeção visual, leak-testing, líquido penetrante, partí-
culas magnéticas - yoke e ultrassom.
Ramo: Prestação de serviços.

Átomo Radioproteção e Segurança Nuclear 
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1572 - Cj. 1513 - Pinheiros
São Paulo/ SP  - CEP: 01452-001
adelia@atomo.com.br
(11) 3032.4616 Fax (11) 3032.4853
Ramo: Consultoria/assessoria e prestação de serviços.

Auxilio - Assessoria e Serviços Técnicos
Rua Coronel Ramalho, 337 - 1º Andar - Centro - Guararema/SP
CEP: 08900-000
operacional@auxilio.com.br
(11) 5575.3837 Fax (11) 5575.6902
Métodos: Avaliação da integridade - outros, boroscopia, diligen-
ciamento de fabricação - outros, dutos terrestres, estanqueidade, 
holiday detector, iris, inspeção de equipamentos - outros, inspeção 
de fabricação - outros, inspeção segurança NR13 - outros, inspe-
ção visual, líquido penetrante, medição de espessuras, partículas 
magnéticas, partículas magnéticas - eletrodo, partículas magnéti-
cas - yoke, ultrassom, ultrassom a-scan, ultrassom b-scan, videos-
copia industrial.
Ramo: Consultoria/assessoria, elaboração de procedimentos, 
inspeção de equipamentos, ensaios não destrutivos, integridade 
estrutural e extensão de vida, prestação de serviços, pericias téc-
nicas.

B

BBL - Bureau Brasileiro
Av. Antártica, 62 - 6º andar - Barra Funda - São Paulo/ SP
CEP: 01141-060
bbl@bbl.com.br
(11) 3616-4000 Fax (11) 3611-5399
Métodos: Avaliação da integridade - outros, diligenciamento de 
fabricação - outros, holiday detector, inspeção de equipamen-
tos - outros, inspeção de fabricação - outros, inspeção segurança 
NR13 - outros, inspeção visual, líquido penetrante, medição de 
espessura, partículas magnéticas, ultrassom e íris.
Ramo: Consultoria/assessoria, elaboração de procedimentos, ins-
peção de equipamentos, integridade estrutural e extensão de vida 
e prestação de serviços.
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Belov Engenharia
Est. Rio Friburgo, s/nº - KM 08 - RJ 122 - L - Guapimirim/RJ
CEP: 05804-900
eng@belov.com.br
21) 4063.9639
Métodos: Leak-testing, inspeção visual, medição de espessura 
e ultrassom.

Brasitest
Rua Columbus, 282 - 2º andar - Vila Leopoldina - São Paulo/SP
CEP: 05304-010
comercial@brasitest.com.br; qualidade.macal@brasitest.com.br
(22) 3311.8118 Fax (11) 3831.8817
Métodos: Acesso por corda, boroscopia, correntes parasitas, endos-
copia, gamagrafia, holiday detector, inspeção eletromagnética, ins-
peção visual, líquido penetrante, medição de espessura, partículas 
magnéticas, partículas magnéticas - yoke, radiografia, raios gama 
- convencional, raios gama - crawle, raios gama - microfoco, termo-
grafia e ultrassom.
Ramo: Prestação de serviços, consultoria/assessoria, inspeção de 
equipamentos.

Brito & Kerche Consultoria e Inspeção
Rua Embaixador Abelardo Bueno, 1340 - Barra Da Tijuca
Rio de Janeiro/RJ - CEP: 22775-040
contato@britoekerche.com.br
(21) 3269.5133
Métodos: Partículas magnéticas - yoke, ultrassom phased array e ultras- 
som ToFD.
Ramo: Consultoria/assessoria e prestação de serviços.

BRTÜV Avaliações da Qualidade
Alameda Madeira, 222 - 3º andar Cj. 31 - Alphaville - Barueri/ SP
CEP: 06454-010
rsaucedo@tuv-nord.com
(11) 4689.9400
Métodos: Ultrassom, inspeção visual, leak-testing, líquido pene-
trante, partículas magnéticas - yoke.
Ramo: Prestação de serviços.

Bureau de Avaliação de Conformidade Quali. de Sistem. 
Av. Marechal Câmara, 160 - Sala 1205 - Rio de Janeiro/ RJ
CEP: 20020-080
contato@bacqs.org.br
(21) 2292.5067 Fax (21) 2215.0074
Métodos: Leak-testing, partículas magnéticas, radiografia e ultrassom
Ramo: Prestação de serviços.

C

Capaz Inspeções
Rua Liberdade, 1188 - Marechal Rondon - Canoas/RS
CEP: 92240-020
contato@capazinspecoes.com.br
(51) 3463.4214 Fax (51) 3463.2552
Métodos: Controle dimensional, inspeção de pintura N1 e N2, ins-
peção de equipamentos - outros, inspeção visual, leak-testing, líqui-
do penetrante, topografia industrial, inspeção de dutos, medição de 
dureza convencional e por ultrassom, partículas magnéticas – yoke, 
radiografia industrial , teste por pontos, ultrassom - todas as modali-
dades com ou sem registro gráfico, ultrassom phased array, holyday 
detector, teste de estanqueidade com pressão negativa e positiva, 
videoscopia/boroscopia, medição de espessura por ultrassom con-
vencional e em altas temperaturas, teste hidrostático e inspeção de 
soldagem N1 e N2 (FBTS).
Ramo: Prestação de serviços.

Centro de Pesquisa de Energia Elétrica - CEPEL
Av. Horácio Macedo, 354 - Cidade Universitária - Rio de Janeiro/ 
RJ CEP: 21941-911
(21) 2518.6163 Fax: (21) 2598.6136 
cepel@cepel.br
Métodos: Endoscopia, inspeção visual, líquido penetrante, partí-
culas magnéticas - yoke e ultrassom.
Ramo: Consultoria, laboratório e prestação de serviço.

Cesar & Fritsch Offshore Serviços de Manutenção
Rua João Batista Quaresma, 90 - Novo Cavaleiros - Macaé/ RJ
CEP: 27930-480
cfoffshore@cfoffshore.com.br
(22) 2757.1267 Fax (22) 2757.1284
Métodos: Análise de vibrações, inspetor de pintura, inspeção visual, 
líquido penetrante, partículas magnéticas - bobina, partículas, magné-
ticas - eletrodo, partículas magnéticas - yoke, radiografia e ultrassom.
Ramo: Prestação de serviços.

Cetemq Centro Tecn. de Mão de Obra Qualif.
Av. Guilherme Shell, 3052 - Fátima - Canoas/RS - CEP: 92200-630
atendimento@cetemq.com.br
(51) 3077.0200
Métodos: Inspeção de soldagem, leak-testing, partículas magnéti-
cas, radioscopia e ultrassom.
Ramo: Prestação de serviços.

CCI - Centro Controle e Inspeção
Rua Marechal Xavier da Câmara, 52 - Casa Verde - São Paulo/ SP
CEP: 02517-190
rodrigo@ccisp.com.br
(11) 3857.2002
Métodos: Boroscopia/endoscopia, endoscopia, holiday detector, 
inspeção de equipamentos - outros, inspeção de fabricação - ou-
tros, inspeção segurança NR13 - outros, inspeção visual, líquido 
penetrante, partículas magnéticas, ultrassom e ultrassom b-scan.
Ramo: Calibração de equipamentos, consultoria/assessoria, ela-
boração de procedimentos, inspeção de equipamentos, integrida-
de estrutural e extensão de vida e prestação de serviços.

CIA - Centro Nacional de Tecnologia e Comércio
Rua Fuad Arida, 14 - City América - São Paulo/ SP
CEP: 05101-160
cia@ciaengenharia.com.br
(11) 3831.5397 Fax (11) 3834.0309
Métodos: Análise de vibrações, boroscopia, endoscopia, holiday 
detector, inspeção visual, líquido penetrante, outros, partículas 
magnéticas - máquina estacionária, partículas magnéticas - yoke 
e ultrassom.
Ramo: Consultoria/assessoria, elaboração de procedimentos, fa-
bricantes de equipamentos/produtos, inspeção de equipamentos, 
integridade estrutural e extensão de vida, prestação de serviços

C.I.C Certificação em Equipamentos Industriais e Cabos
Rua Acadêmico Paulo Sérgio de Vasconce - Granja dos Cavaleiros
Macaé/ RJ - CEP: 27930-310
julio@ciccertificacao.com.br
(22) 2773.4646
Métodos: Líquido penetrante.
Ramo: Prestação de serviços
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Civil Master Projetos e Construções
Rua Fonseca Teles, 13 - Rio de Janeiro/ RJ - CEP: 20940-200
civilmaster@civilmaster.com.br
(21) 2504.1111
Métodos: Leak-testing, ultrassom.
Ramo: Prestação de serviços.

Coldclima Comercio e Instalação de Maquinas e Equip. 
Rua Lino Coutinho, 1461 - Ipiranga - São Paulo/SP
CEP: 04207-001
daniel@coldclima.com.br
(11) 2273-7344
Métodos: Inspeção em tubos por RPA – Reflectometria de Pulso Acús- 
tico  e eddy current TEST.
Ramo: Prestação de serviços.

Concremat - Engenharia e Tecnologia
Rua Madre Emilie de Villeneuve, 434 - Jd. Prudência - São Paulo/ SP
CEP: 04367-090
roseli@concremat.com.br; fabio.subtil@concremat.com.br
(11) 5567.1900 Fax (11) 5563.4061
Métodos: Análise de vibrações, diligenciamento de fabricação 
- outros, endoscopia, inspeção visual, líquido penetrante, MFL, 
partículas magnéticas - yoke, radiografia, réplica metalográfica, 
termografia, teste por pontos, ultrassom, íris.
Ramo: Consultoria/assessoria e prestação de serviços.

Connect Serv. CS Serviços de Mecânica Met. e Man. em Altura
Rua Comerciante Sinesio Trindade Coelho - Granja dos Cavaleiros
Macaé/RJ - CEP: 27930-350
roberto.cunha@connect.com.br
(22) 2763.7084
Métodos: Líquido penetrante e ultrassom.
Ramo: Prestação de serviços.

Control Union
Av. Pref. Aristeu Ferreira da Silva, 2650 - Vale Encantado
Macaé/RJ - CEP: 27930-070
vvieira@controlunion.com
(22) 2765.7758
Métodos: Correntes parasitas, inspeção visual, leak-testing, líqui-
do penetrante, partículas magnéticas - bobina, partículas magné-
ticas - eletrodo, partículas magnéticas - yoke e ultrassom.
Ramo: Consultoria/assessoria e prestação de serviços.

CONSINSP
Av. Presidente Getúlio Vargas, 224/ salas 1, 3 e 4 - Santa Cecília
Paulínia/ SP - CEP: 13140-330
contato@consinsp.com.br; consinsp@terra.com.br
(19) 3933-2596
Métodos: avaliação da integridade - outros, diligenciamento de 
fabricação - outros, endoscopia, estanqueidade, inspeção de 
equipamentos - outros, inspeção de fabricação - outros, inspeção 
segurança NR13 - outros, inspeção visual, líquido penetrante, 
medição de espessura, partículas magnéticas, partículas magné-
ticas - yoke, réplica metalográfica, ultrassom, ultrassom a-scan, 
ultrassom b-scan, videoscopia industrial.
Ramo: Prestação de serviços, consultoria, assessoria, inspeção 
de equipamentos, integridade estrutural e extensão de vida.

Control Service - Prest. Serv. de Insp. e Repres.
Rua Silo Simões, 292 - Vl. Industrial - Sertãozinho/ SP
CEP: 14160-000
controlservice@terra.com.br
(16) 3947.9939
Métodos: Inspeção Visual, líquido penetrante, partículas magné-
ticas, bobina, eletrodo, yoke e ultrassom.
Ramo: Prestação de serviços.

Cooperativa dos Inspetores de Equipamentos Autônomos da BA
COOINSP
Av. Luiz Tarquínio Pontes - Loteamento Jardim Belo Horizonte, 
Qd. 5 - Salas 201/ 202 - Vilas do Atlântico - Lauro de Freitas/ BA
CEP: 42700-000
cooinsp@cooinsp.com.br
(71) 3379.4094 Fax (71) 3379.5903
Métodos: Avaliação da integridade - outros, holiday detector, ins-
peção de equipamentos - outros, inspeção de fabricação - outros, 
inspeção segurança NR-13 - outros, inspeção visual, líquido pe-
netrante, medição de espessura, partículas magnéticas, partícu-
las magnéticas - yoke, ultrassom, ultrassom digital.
Ramo: Consultoria/assessoria, inspeção de equipamentos, inte-
gridade estrutural e extensão de vida e prestação de serviços.

Compergy Qualidade
Rua Irmã Pia, 231 - Jaguaré - São Paulo/ SP - CEP: 05335-050
(11) 3832.3760
hilton@compergy.com.br
Métodos: Inspeção visual, líquido penetrante, partículas magné-
ticas, partículas magnéticas - eletrodo, partículas magnéticas - 
yoke e ultrassom.
Ramo: Inspeção de fabricação de equipamentos elétricos, inspe-
ção de fabricação de equipamentos mecânicos, diligenciamento 
de fabricação, consultorias em sistemas de potencia e equipa-
mentos eletromecânicos, ensaios de máquinas rotativas, balance-
amento e análise de vibrações, ensaios de comissionamento em 
equipamentos e sistemas de usinas de geração de energia, audi-
torias e desenvolvimento de sistemas da qualidade, treinamentos 
em sistemas e equipamentos de usinas hidroelétricas.

COTEND – Controles Técnicos e Ensaios Não Destrutivos
e Montagem
Rod. Renato Azeredo, 200 - Sl. 01 - Piratininga – Ibirité/ MG
CEP: 32400-000
cotend@uol.com.br
(31) 3598.1740
Métodos: Estanqueidade, inspeção visual, líquido penetrante, 
partículas magnéticas - bobina, partículas magnéticas - eletrodo, 
partículas magnéticas - yoke e ultrassom.
Ramo: Prestação de serviços

D

D-EDGE Comércio e Serviços
Rua João Pacheco da Costa - Lagoa da Conceição
Florianópolis/SC - CEP: 88062-100
financeiro@dedgevertical.com.br
(48) 3235.1006
Métodos: Correntes parasitas, inspeção visual, radiografia e ultrassom.
Ramo: Ensino, consultoria/assessoria e prestação de serviços.
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Derrick do Brasil Serviços
Av. Prefeito Aristeu Ferreira da Silva, 3100 - Novo Cavaleiros
Macaé/ RJ - CEP: 27930-070
lmackie@derricksl.com
(22) 2106.8050
Métodos: Boroscopia, correntes parasitas, inspeção visual, leak-
-testing, líquido penetrante, partículas magnéticas - yoke, termo-
grafia e ultrassom.
Ramo: Consultoria/assessoria, prestação de serviços e reparo/ma- 
nutenção

Diagnostic Imagind Automação
Rua Ricardo de Lemos, 152  - Bairro Silveira - Santo André/ SP
CEP: 09195-370
comercial2@juliovernerx.com.br
(11) 4458.2829
Métodos: Digitalização de radiografia, fluroscopia, inspeção de 
equipamentos - outros, radiografia digital e radioscopia.
Ramo: Fabricantes de equipamentos/produtos, inspeção de equi-
pamentos, integridade estrutural e extensão de vida, locação de 
equipamentos, prestação de serviços, reparo/manutenção e re-
presentantes de equipamentos/produtos.

DMCJ Inspeções
Avenida Cesário de Melo, 1465 - Rio de Janeiro/ RJ - CEP: 23085-110
dmcj@dmcj.com.br
(21) 2413.4459
Métodos: Estanqueidade, holiday detector, líquido penetrante, 
partículas magnéticas, partículas magnéticas - eletrodo, partícu-
las magnéticas - yoke, tratamento térmico - outros, ultrassom e 
ultrassom digital.
Ramo: Inspeção de equipamentos, prestação de serviços e repa-
ro/ manutenção.

E

Eclipse Scientific South America
Praça Louveira, 30 - Tatuapé - São Paulo/ SP - CEP: 03080-050
fmoreira@eclipsescientific.com
(11) 3331-4941
Métodos: Ultrassom phased array e ToFD, correntes parasitas e 
ACFM.
Ramo: Consultoria/Assessoria N3 em ENDs especiais, treina-
mento e certificação conforme ISSO 9712 de ultrassom automá-
tico, ToFD e phased array, prestação de serviços de inspeção com 
ENDs especiais e fabricantes de equipamentos/produtos.

EMC Engenharia
Rua Herbert Smith, 163 - Vl. Prado - São Paulo/SP -CEP: 05527-100
contato@emcengenharia.com.br
(11) 5041.1467
Métodos: Radiografia, ultrassom, leak-testing, partículas magnéticas.
Ramo: Prestação de serviços, consultoria/assessoria.

Elfe Óleo e Gás Operação e Manutenção
End: Rua Mario Figueiredo Proença, 85 - Imboassica - Macaé/RJ
CEP: 27932-305
comercial@elfe.com.br
(21) 3923.3357
Ramo: Prestação de serviços.

END-Check Consult. e Serv. Espec.de Peças e Equip.
Rua Dr. Tomas Catunda, 20 - Santos/ SP
CEP: 11015-160
endcheck@endcheck.com.br
(13) 3222-3515 Fax (13) 3232.3630
Métodos: ACFM, avaliação da integridade - outros, estanqueida-
de, holiday detector, inspeção de equipamentos - outros, inspe-
ção de fabricação - outros, inspeção segurança NR13 - outros, 
inspeção visual, líquido penetrante, medição de espessura, me-
talografia - outros, partículas magnéticas, partículas magnéticas 
- bobina, partículas magnéticas - eletrodo, partículas magnéticas 
- máquina estacionária, partículas magnéticas - yokem, radiogra-
fia, réplica metalográfica, ultrassom e ultrassom digital.
Ramo: Consultoria/assessoria, elaboração de procedimentos, 
prestação de serviços e inspeção de equipamentos.

ENDI - Ensaios Não Destrutivos, Inspeção e Soldagem
Av. Desembargador Mário da S. Nunes, 5- Jd. Limoeiro – Serra/ES
CEP: 29164-044
contato@endi.net.br
(27) 3068.1826 Cel (27) 99909.5723
Métodos: Controle dimensional, estanqueidade, inspetor de pin-
tura, inspeção de equipamentos - outros, inspeção de fabricação 
- outros, inspeção de soldagem, inspeção visual, leak-testing, lí-
quido penetrante, medição de espessura, partículas magnéticas 
- yoke e ultrassom.
Ramo: Consultoria/assessoria e prestação de serviços.

END Oliveira
Av. Boqueirão, 378/ sala 204 - Igara - Canoas/RS - CEP: 92410-350
comercial@endoliveira.com.br
(51) 9978.7611 Fax (51) 3468.8713
Métodos: Controle dimensional, diligenciamento de fabricação - 
outros, dutos terrestres, emissão acústica, estanqueidade, holiday 
detector, inspetor de pintura, inspeção de equipamentos - outros, 
inspeção de fabricação - outros, inspeção segurança NR13 - outros, 
inspeção visual, líquido penetrante, medição de espessura, partículas 
magnéticas, partículas magnéticas - bobina, partículas magnéticas 
- eletrodo, partículas magnéticas - máquina estacionária, partículas 
magnéticas - yoke, réplica metalográfica, tratamento térmico - outros, 
ultrassom e ultrassom digital.
Ramo: Consultoria/assessoria, fabricantes de equipamentos/pro-
dutos, inspeção de equipamentos, prestação de serviços e reparo/
manutenção.

END Total Inspeções e Manutenção de Equipamentos Industriais
Rua Ibiturana, 526 - Pq. Erasmo Assunção - Sto. André/ SP
CEP: 09271-490
(11) 2988.5298 
comercial@endtotal.com.br
Métodos: Líquido penetrante, partículas magnéticas - yoke e ultras-
som.
Ramo: Prestação de serviços.
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END Treinamentus
Rua Francisco Joaquim Oliveira Filho, 121 - Mombaça
Pindamonhangaba/ SP - CEP: 12425-130
contato@endtreinamentus.com.br
(12) 3522.4078
Métodos: Leak-testing, ultrassom.
Ramo: Consultoria/ assessoria, prestação de serviços.

Engisa Insp. e Pesquisa Aplicada à Indústria
Rua Santo Inácio, 555 - Vila Emiliano Perneta - Pinhais/ PR
CEP: 83324-080
engisa@engisa.com.br
(41) 3668.1919 Fax (41) 3668.1059
Métodos: Avaliação da integridade - outros, diligenciamento de 
fabricação - outros, dutos terrestres, espectrometria, estanqueda- 
de, fluroscopia, gamagrafia, holiday detector, inspeção de equi-
pamentos - outros, inspeção de fabricação - outros, inspeção se- 
gurança NR13 - outros, inspeção visual, líquido penetrante, medi- 
ção de espessura, medição de radiação - outros, metalografia - ou- 
tros, partículas magnéticas, partículas magnéticas - eletrodo, partí- 
culas magnéticas - yoke, radiografia, radiografia analógica, radios- 
copia, raios gama - convencional, réplica metalográfica, ultras-
som e ultrassom a-scan.
Ramo: Consultoria/assessoria, elaboração de procedimentos, im- 
plantação de sistemas da qualidade, integridade estrutural e ex-
tensão de vida, prestação de serviços e reparo/manutenção.

EPM Engª de Inspeção, Planejamento e Manutenção Ltda
Av. Dantas Barreto, 512 - Sala 1308 - Santo Antonio - Recife/ PE 
CEP: 50010-360
(81) 3524.2138 Fax : (81) 3524.2138
epm@epmengenharia.com.br
Métodos: Correntes parasitas, emissão acústica, inspeção visual, lek- 
-testing, líquido penetrante, partículas magnéticas - yoke, radio-
grafia, termografia e ultrassom.
Ramo: Consultoria e prestação de serviço.

Esgotécnica Serviços Especializados EPP
Rua João Luís Calheiros, 10 - Vila Brasilânida – São Paulo/SP
CEP: 02842-270
central@esgotecnica.com.br
(11) 3925.1000
Métodos: Ultrassom.
Ramo: Prestação de serviços.

Evidência Qualidade Montagem e Manutenção Industrial 
Rua Senador Nabuco, 34 - Centro – Niterói/ RJ
CEP: 24030-160
claudiahaguiar@gmail.com
(21) 2717.5631
Métodos: Inspeção visual, líquido penetrante, partículas mag-
néticas - yoke, ultrassom, medição de espessura por ultrassom, 
controle dimensional de caldeiraria e estanqueidade.
Ramo: Prestação de serviços e treinamentos.

F

Focus Consultoria e Representação
Rua Miguel Couto, 35 - Sblj 207 - Rio de Janeiro/ RJ
CEP: 20070-030
marcos@focusconsultoria.eng.br
(21) 2253.0689
Métodos: ACFM, ondas guidas, ultrassom e ultrassom phased array.
Ramo: Consultoria/assessoria, prestação de serviços e represen-
tante de equipamentos/produtos.

Fugro Brasil Serviços Submarinos e Levantamentos
Rua do Geólogo, 76 - Rio das Ostras/ RJ - CEP: 28890-000
(22) 3321-7700 Fax (22) 3321-7701
jorge.goncalves@fugro-br.com;fugro@fugro-br.com
Métodos: Inspeção visual, leak-testing, medição de espessura, 
partículas magnéticas - yoke e ultrassom.
Ramo: Prestação de serviços.
  G
G

Gamatron Radiografia Industrial
Av. Severino Vieira, 620 - Imbassay - Dias D’àvila/ BA
CEP: 42850-000
gamatron@gamatron.com.br
(71) 3394.1269 Fax (71) 3394.1436
Métodos: Leak-testing, raios gama - convencional e ultrassom.
Ramo: Prestação de serviços.

German Engenharia e Serviços de Manutenção
Av. Papa João XXIII, 2257 - Bloco IV - Sertãozinho - Mauá/ SP
CEP: 09370-800
comercial@german-engenharia.com.br
(11) 4543.6383
Métodos: Análise de vibrações, avaliação da integridade - outros, 
diligenciamento de fabricação - outros, emissão acústica, endosco-
pia, estanqueidade, inspeção de equipamentos - outros, inspeção 
de fabricação - outros, inspeção segurança NR13 - outros, inspeção 
visual, líquido penetrante, medição de espessura, metalografia - ou-
tros, partículas magnéticas, partículas magnéticas - yoke, réplica 
metalográfica, ultrassom, ultrassom a-scan, ultrassom b-scan, ul-
trassom digital e íris.
Ramo: Consultoria/assessoria,  prestação de serviços, inspeção 
de equipamentos, integridade estrutural e extensão de vida.

Global End - Inspeções e Consultoria
Vd. 28 de Setembro 44 sala 508/509 - Vila Isabel - Rio de Janeiro/ RJ
CEP: 20551-030
info@globalend.com.br
(21) 3285.0408
Métodos: Inspeção visual, leak-testing, líquido penetrante, partí-
culas magnéticas - yoke e ultrassom.
Ramo: Consultoria/assessoria e prestação de serviços.

H

HCG Equipamentos
Rua Manoel Corazza, 122 - Vila Alcântara
São Bernardo do Campo/ SP - CEP: 09720-320
hcg@hcgtecnologia.com.br
(11) 4127.5438 Fax (11) 4127.4343
Métodos: Espectrometria - outros.
Ramo: Inspeção de equipamentos, prestação de serviços.
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I

Inoservice Serviços de Inspeção
Av. Miguel Frias e Vasconcelos, 1054 - Jaguaré - São Paulo/ SP
CEP: 05345-000
fabricio@inoservice.com.br 
(11) 3766.8347
Métodos: Líquido penetrante e ultrassom.
Ramo: Consultoria/assessoria e prestação de serviços.

Inspección y Diagnóstico Técnico ISOTEC
Calle 25 BIS H 39 A-16 - El Recuerdo - Bogotá
gerencia@isotec.com.br
00 571 369.1357 Fax 00 571 235.8856
Métodos: Boroscopia, correntes parasitas, endoscopia, inspeção 
visual, leak-testing, líquido penetrante, partículas magnéticas, 
partículas magnéticas - bobina, partículas magnéticas - yoke, 
termografia e ultrassom.
Ramo: Prestação de serviços e reparo/manutenção.

Inspetec Inspeções Técnicas
Rua Rubião Junior, 192 - Centro - Pindamonhangaba/ SP
CEP: 12400-460
djanny.dias@inspetec.com.br, contato@inspetec.com.br
(12) 3643.6512
Métodos: Emissão acústica, inspeção visual, líquido penetrante,
partículas magnéticas - yoke e ultrassom.
Ramo: Consultoria/assessoria e prestação de serviços.

Integra - Cooperativa dos Profissionais de Engª em Integridade 
de Equipamentos
Estrada do Engenho D´Água, 1210 - Jacarepaguá
Rio de Janeiro/ RJ - CEP: 22765-240
integra@integra.org.br; www.integra.org.br
(21) 2427.6646 / (21) 2427.6821 Fax (21) 2427.6687 
Métodos: Inspeção visual, líquido penetrante, medição de espes-
sura, partículas magnéticas, ultrassom convencional, ultrassom 
b-scan, ultrassom ToFD, MFL, monitoramento de corrosão, vide-
oscopia industrial e dureza.
Ramo: Consultoria/assessoria, avaliação de integridade de equi-
pamentos, inspeção de equipamentos, suporte de ph nr13 (pro-
fissional habilitado), inspeção de segurança NR-13, consultoria 
em NR-13/ spie, elaboração de procedimentos, palestras e cur-
sos de equipamentos e prestação de serviços.

INTER-METRO Serviços Especiais
Rua Joaquim de Almeida, 223 - Mirandópolis - São Paulo/ SP
CEP: 04050-010
inter-metro@inter-metro.com.br
(11) 5071.2764
Métodos: Vibrações, campo remoto, correntes parasitas, holiday de- 
tector, partículas magnéticas, partículas magnéticas - máquina 
estacionária, partículas magnéticas - yoke, radiografia, raios gama 
- convencional, raios gama - microfoco, termografia, ultrassom, 
ultrassom a-scan, ultrassom b-scan, ultrassom c-scan, ultrassom 
phased array, ultrassom ToFD, medidor de espessura, sistemas 
automáticos de inspeção por ultrassom e correntes parasitas.
Ramo: Calibração de equipamentos, consultoria/assessoria, fa-
bricantes de equipamentos/produtos, prestação de serviços, re-
presentantes de equipamentos/produtos.

IRM Services
Avenida Prefeito Aristeu Ferreira da Silva, 1205
Granja dos Cavaleiros - Macaé/ RJ - CEP: 27930-070
qualidade@irmserv.com.br
(22) 2105.2800 Fax (22) 2105.2824 
Métodos: Correntes parasitas, inspeção visual, líquido penetran-
te, partículas magnéticas - bobina, partículas magnéticas - yoke 
e ultrassom.
Ramo: Prestação de serviços.

ISQ Brasil - Instituto de Soldadura e Qualidade
Rua do Campo, 80 - Vale do Sereno - Nova Lima/ MG
CEP: 34000-000
isq@isqbrasil.com.br
(31) 3263.3263
Métodos: Correntes parasitas, endoscopia, inspeção visual, líquido 
penetrante, partículas magnéticas - yoke, ToFD, ultrassom e íris.
Ramo: Consultoria/assessoria, inspeção de equipamentos, pres-
tação de serviços.

IT - Elétrica Comercial e Serviços - EIRELI - EPP
Rua Dr. Osvaldo Urioste, 229 - Vila Pereira Barreto - São Paulo/SP
CEP: 02936-100
bel@iteletrica.com.br
(11) 2369.1605
Métodos: Correntes parasitas.
Ramo: Ensino, consultoria/assessoria, prestação de serviços, re-
paro/manutenção e fabricantes de equipamentos/produtos.

ICT - Isabella de Castro Teixeira
Rua Acre, 1563 - Siqueira Campos - Aracaju/SE
CEP: 02936-100
ictinspecao@gmail.com
(79) 9944.4009
Métodos: Inspeção visual, líquido penetrante, partículas magné-
ticas, partículas magnéticas-yoke e ultrassom.
Ramo: Prestação de serviços.
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J

JBS Inspeção e Ensaios
Rua Vera Cecília, 61 - Jd. Ruyce - Diadema/ SP
CEP: 09981-550
adm@jbsensaios.com.br; tecnico@jbsensaios.com.br
(11) 4048.2924
Métodos: Ensaio de correntes parasitas para separação de materiais, 
inspeção visual, líquido penetrante, medição de espessura, partículas 
magnéticas, partículas magnéticas - bobina, partículas magnéticas 
- eletrodo, partículas magnéticas - máquina estacionária, partículas 
magnéticas - yoke, teste por pontos, ultrassom, ultrassom a-scan e 
ultrassom digital.
Ramo: Prestação de serviços.

JCMS Kommandor Eirelli
Rua José Alexandre Buaiz, 300 - sla: 2001 - Enseada do Suá
Vitória/ES - CEP: 29050-545
kommandor@kommandor.com.br
(27) 3329.2680
Métodos: Emissão Acústica, inspeção visual, partículas magné-
ticas, e ultrassom.
Ramo: Consultoria/assessoria e prestação de serviço.

JMF Ferreira Man. Indl. e Alp. Industrial
Rua Mario Gomes Cezar, 241 - Pinheirinho - Curitiba/PR
CEP: 81150-313
contato@jmfferreira.com
(41) 3078.9585
Métodos: Inspeção visual e ultrassom.
Ramo: Ensino e prestação de serviço.

JN Inspeção Ensaio Não Destrutivo em Equip. Ind.
Av. Juvenal Arantes, 549 - Jd. Paraíba - Aparecida/ SP
CEP: 12570-000
jninpecao@terra.com.br
(12) 3105.1296
Métodos: Inspeção visual, líquido penetrante, partículas magné-
ticas, ultrassom, inspeção de soda e inspeção dimensional.
Ramo: Consultoria/assessoria e prestação de serviço.

JPW - Insp. e Cont. da Qual. Montagens Fabricação
e Manut. Industrial
Av. Brasil Caixa Postal, 77 - Centro - Dias D’Avila/BA
CEP: 42850-000
contato@jpwinspecao.com.br; inspc@hotmail.com
(71) 8133.4869 Fax (71) 9288.1322
Métodos: Boroscopia, correntes parasitas, endoscopia, inspeção 
visual, líquido penetrante e partíclas magnéticas.
Ramo: Consultoria/assessoria e prestação de serviço.

K

K2 do Brasil Serviços
Av. Nossa Senhora da Glória, 2427 - Sala 1 - Cavaleiros - Macaé/ RJ
CEP: 27920-360
k2brasil@k2velosi.com; ana.cechetto@k2velosi.com
(22) 2773.2211 Fax (22) 2773.221
Métodos: Correntes parasitas, inspeção visual, leak-testing, lí-
quido penetrante, partículas magnéticas - yoke, termografia e 
ultrassom.
Ramo: Prestação de serviços, consultoria/assessoria.

Koende Tecnologia em Inspeções Industriais
Av. Santos Dumont, 505 - km 2,5 - Sala 10 - Centro
Lauro de Freitas/ BA - CEP: 42700-000
contato@koende.com.br
(21) 3082.9298 Fax (21) 3082.9294
Métodos: Endoscopia, inspeção visual de soldagem, inspeção líquido 
penetrante, inspeção partículas magnéticas - yoke, inspeção ul-
trassom, inspeção dimensional, inspeção elétrica e inspeção ins-
trumentação.
Ramo: Consultoria /assessoria em soldagem e prestação de serviços.

Kroma Produtos Fotográficos e Representação
Rua Antonio Pedro Figueiredo, 158 - Jd. Virginia Bianca
São Paulo/ SP - CEP: 02355-200
kroma@kroma.net.br
(11) 2204.8960 Fax: (11) 2953.3322
Métodos: Radiografia - filme radiográfico.
Ramo: Fabricantes de equipamentos/produtos, prestação de ser-
viços e representantes de equipamentos/produtos.

Kubika Comercial
Rua Santa Veridiana, 340 A - Vila Maria Alta - São Paulo/ SP
CEP: 02128-000
kubikac@globo.com
(11) 2636.1128 Fax (11) 2636.3567
Métodos: Boroscopia, correntes parasitas, endoscopia, inspe-
ção visual, líquido penetrante, medição de espessura, partículas 
magnéticas - bobina, partículas magnéticas - eletrodo, partículas 
magnéticas - máquina estacionária, partículas magnéticas - yoke, 
radiografia - filme radiográfico, radioscopia e ultrassom.
Ramo: Calibração de equipamentos, consultoria/assessoria, ela-
boração de procedimentos, fabricação de equipamentos/produ-
tos, implantação de sistemas da qualidade, inspeção de equipa-
mentos, locação de equipamentos, prestação de serviços, reparo/
manutenção, representação de equipamentos/produtos.

L

Lambda Inspeções Treinamentos e Serviços
Rua José Zanola Filho, 140 - Casa Verde - São Paulo/ SP
CEP: 02535-130
 (11) 3852.0098 
comercial@lambdaengenharia.com
Métodos: Boroscopia, inspeção visual, líquido penetrante, partí-
culas magnéticas - bobina, partículas magnéticas - eletrodo, par-
tículas magnéticas - yoke, pig instrumentado e ultrassom.
Ramo: Consultoria/assessoria e prestação de serviços.

Lenco - Centro de Controle Tecnológico
Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 - Limão - São Paulo/ SP
CEP: 02551-000
lencoo@laboratorioslenco.com.br
(11) 3857.2053
Métodos: Inspeção visual, leak-testing, líquido penetrante, partí-
culas magnéticas - yoke e ultrassom.
Ramo: Prestação de serviços.
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Lloyd´s Register do Brasil
Rua Helena, 235 - 6o andar - Vl. Olímpia - São Paulo/ SP
CEP: 04552-050
saopaulo@irqa.com
(11) 3523.3940
Métodos: Correntes parasitas, Emissão Acústica, inspeção visual, 
leak-testing, líquido penetrante, partículas magnéticas, radiogra-
fia e ultrassom.
Ramo: Consultoria/assessoria e prestação de serviços. 

Lot Engenharia e Consultoria Limitada 
Rua José Debiex, 35 - Conj. 148 - Santana - São Paulo/ SP
CEP: 02038-030
contao@lot.eng.br
(11) 3360.9500
Métodos: Boroscopia, endoscopia, inspeção visual, líquido pene-
trante, partículas magnéticas, radiografia e ultrassom
Ramo: Consultoria/assessoria e prestação de serviços.

Lottici Acesso por Corda
Rua Ana Néri, 86 - Rio Branco - Canoas/ RS - CEP: 92200-250
(51) 3032.1219
contato@lotticiac.com.br
Métodos: Partículas magnéticas.
Ramo: Prestação de serviços.

LWF Treinamento e Consultoria em Engenharia
Av. Lourenço Vieira da Silva, 26 - Quadra 51
Jardim São Cristovão - São Luis/ MA - CEP: 65055-005
lwfservicoseconsultoria@gmail.com
(98) 3244.4997
Métodos: Leak-testing e ultrassom.
Ramo: Consultoria/assessoria e prestação de serviços.

M

M2M do Brasil - Comércio, Serviços e Reperesentações em END
Av. Paulista, 726 - 18º andar - Conj. 1707 - Bela Vista
São Paulo/ SP - CEP: 01310-910
mb@m2mdobrasil.com
(11) 3067.5050
Métodos: Ultrassom.
Ramo: Consultoria/assessoria, fabricação de equipamentos/pro-
dutos, prestação de serviços, reparo/anutenção e representantes 
de equipamentos/produtos.

Maxim Comércio e Consultoria Industrial Ltda
Estrada do Tindiba, 2733/ Sala 203 - Taquara
Rio de Janeiro/RJ - CEP: 22725-421
a.lima@maximindustrial.com.br
(21) 3439.9017 Fax (21) 3903.2654
Métodos: Radiografia.
Ramo: Fornecedores (Consultorias e Assessorias em Proteção Ra-
diológica) e prestadores de serviços em treinamentos.

Megasteam Instrumentação & Mecânica
Av. Cairu, 170 - Navegantes - Porto Alegre/RS - CEP: 90230-030
qualidade@megasteam.com.br;
comercial.nr13@megasteam.com.br
(51) 3024.8005
Métodos: Endoscopia, inspeção visual, líquido penetrante, partí-
culas magnéticas - yoke e ultrassom.
Ramo: Prestação de serviços.

Metalquímica Tecnologia e Serviços EPP
Av. Paulo de Frontin, 488 - Rio Comprido - Rio de Janeiro/ RJ
CEP: 20261-242
diretoria@metalquimicatecnologia.com.br
(21) 2223.1121
Métodos: Análise de vibrações, emissão acústica, inspeção visual 
e ultrassom.
Ramo: Prestação de serviços.

Metaltec Não Destrutivos
Av. dos Imarés, 740 - Aeroporto – São Paulo/ SP – CEP: 04085-001
metaltec@uol.com.br; comercial@metaltecnaodestrutivos.com.br
(11) 5044.3522 Fax (11) 5542.6773
Métodos: Diligenciamento de fabricação - outros, gamagrafia, 
inspeção de equipamentos - outros, inspeção de fabricação - ou-
tros, líquido penetrante, medição de espessura, partículas mag-
néticas, partículas magnéticas - bobina, partículas magnéticas 
- eletrodo, partículas magnéticas - yoke, radiografia, radiografia 
analógica,raios gama convencional, ultrassom, ultrassom a-scan, 
ultrassom b-scan e ultrassom digital.
Ramo: Consultoria/assessoria, elaboração de procedimentos, ins-
peção de equipamentos, locação de equipamentos e prestação de 
serviços.

MKS Serviços Especiais de Engenharia
Rua Angelo Dourado, 194 - Anchieta - Porto Alegre/ RS
CEP: 90200-060
mks@mksservices.com.br
(51) 3371.1777
Métodos: Acesso por corda, boroscopia, correntes parasitas, emis-
são acústica, estanqueidade, holiday detector, inspeção visual, 
líquido penetrante, medição de espessura, partículas magnéticas, 
partículas magnéticas - eletrodo, partículas magnéticas - yoke, ra-
diografia, raios gama - convencional, raios gama - crawler, termo-
grafia, ultrassom e íris.
Ramo: Consultoria/assessoria, elaboração de procedimentos, im-
plantação de sistemas da qualidade, inspeção de equipamentos, 
integridade estrutural e extensão de vida e prestação de serviços.N
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N

NDT - Consultoria e Assessoria e Produtos e/ou Serviços 
Rua Joaquim Antunes, 574- Pinheiros - São Paulo/ SP
CEP: 05415-001
(11) 3736.7777 Fax (11) 3736.7765
ndt@ndtdobrasil.com.br
Métodos: Avaliação de integridade estrutural de equipamentos 
através da técnica de emissão acústica, ultrassom manual, ultras-
som automatizado A/B/C-scan para mapeamento de espessuras, 
ToFD, phased array, ultrassom para inspeção de trilhos, ondas 
guiadas de ultrassom - GUL, ACFM,  MFL, PEC - correntes pa-
rasitas pulsadas, radiografia computadorizada, radiografia em 
tempo real – fluoroscopia, radiografia convencional, gammashield, 
digitalização de filmes, líquido penetrante, partículas magnéticas, 
medição de espessura, inspeção visual, acesso por corda, NR-13, 
IBR – inspeção baseada em risco, FFS – adequação ao uso, PCMS 
– sistema de monitoramento das inspeções de uma planta.
Ramo: Inspeção de equipamentos, prestação de serviços, consul-
toria e assessoria, elaboração de procedimentos.

News Inspeções
Rua Vigário João José Rodrigues, 905 - Salas 91/ 93 - Centro 
Jundiaí/SP -CEP: 13201-001
edson.camilo@newsengenharia.com.br
(11) 3963.4735 Fax (11) 3963.4736
Métodos: Diligenciamento de fabricação - outros, inspetor de 
pintura, inspeção de equipamentos - outros, inspeção de fabrica-
ção - outros, inspeção visual, leak-testing, líquido penetrante e 
partículas magnéticas.
Ramo: Consultoria/assessoria, diligenciamento, elaboração de 
procedimentos, implantação de sistemas da qualidade, inspeção 
de fabricação, prestação de serviços.

Núcleo Serviços de Inspeção de Equipamentos
Rua Ipiguá, 35 - Tatuapé - São Paulo/ SP - CEP: 03306-090
nucleoeng@nucleoeng.com.br
(11) 3794.2655 Fax: (11) 3951.6093
Métodos: Boroscopia, endoscopia, inspeção visual, líquido pene-
trante, partículas magnéticas - yoke e ultrassom.
Ramo: Consultoria/assessoria, prestação de serviços na adequa-
ção de caldeiras, vasos e tubulações atendendo os requisitos da 
NR-13.

O

Oceânica Engenharia e Consultoria
Av Prefeito Aristeu Ferreira da Silva, 2133 - Granja dos Cavaleiros
Macaé/ RJ - CEP: 27923-370
(21) 2139.4250 Fax (22) 2106.320
oceanica@oceanicasub.com.br
Métodos: Inspeção visual, líquido penetrante, ultrassom.
Ramo: Prestação de serviços, reparo/manutenção.

O. S. Inspeções e Reparos em Equipamentos Industriais - EPP
Rodovia Amaral Peixoto, S/N - Lt. 06 - Mar do Norte
Rio das Ostras/RJ - CEP: 28898-000
annakarina@osinspecoes.srv.br; compras@osinspecoes.srv.br
(22) 2764.8012 Fax (22) 2760-8101
Métodos: Boroscopia, endoscopia, inspeção visual, líquido pe-
netrante, partículas magnéticas - bobina, partículas magnéticas 
- eletrodo, partículas magnéticas - yoke e ultrassom.
Ramo: Consultora/assessoria, prestação de serviços e reparo/
manutenção.

P

Paneng Engenharia e Consultoria
Rua dos Geranios, 295 - Vl. Mimosa - Campinas/SP - CEP: 13050-053
panenge@panenge.com.br
(19) 3229.0727
Métodos: Avaliação da integridade - outros, endoscopia, estanquei-
dade, holiday detector, inspeção de equipamentos - outros, inspe-
ção de soldagem, inspeção segurança NR13 - outros, inspeção visu-
al, líquido penetrante, medição de espessura, partículas magnéticas 
- yoke, ultrassom, videoscopia industrial, caixa de vácuo.
Ramo: Consultora/assessoria, inspeção de equipamentos, presta-
ção de serviços, integridade estrutural e extensão de vida.

Petrustest Consultoria em Controle de Qualidade
Rua Professor Gonçalves, 77 - Campo Grande - Rio de Janeiro/ RJ
CEP: 23045-055
atendimento@petrusconsultoria.com
(21) 2413-5503 Fax (21) 2413-5503
Métodos: Inspeção visual, líquido penetrante, medição de espes-
sura, partículas magnéticas - yoke e ultrassom.
Ramo: Consultoria/assessoria, elaboração de procedimentos, im-
plantação de sistemas da qualidade, inspeção de equipamentos 
e prestação de serviços.

Physical Acoustics South America – PASA
Rua Joaquim Antunes, 574/578 - Pinheiros - São Paulo/ SP
CEP: 05415-001
vendas@pasa.com.br
(11) 3082.5111 Fax (11) 3064.0713
Métodos: ACFM, avaliação da integridade - outros, boroscopia, 
emissão acústica, endoscopia, estanqueidade, inspeção de equi-
pamentos - outros, inspeção de fabricação - outros, inspeção 
segurança NR13 - outros, inspeção visual, líquido penetrante, 
medição de espessura, MFL, ondas guiadas, partículas magnéti-
cas, partículas magnéticas - bobina, partículas magnéticas - ele-
trodo, partículas magnéticas - máquina estacionária, partículas 
magnéticas - yoke, réplica metalográfica, termografia, ultrassom, 
ultrassom a-scan, ultrassom automático, ultrassom b-scan, ul-
trassom c-scan, ultrassom digital, ultrassom phased array, ultras-
som ToFD, videoscopia industrial e íris.
Ramo: Calibração de equipamentos, consultoria/assessoria, ela-
boração de procedimentos, fabricantes de equipamentos/produ-
tos, inspeção de equipamentos, integridade.estrutural e extensão 
de vida e prestação de serviços.

Planet Serviços
Rua Prof. Luiz S. Correia, 170 - Cj. Augusto - Farolândia - Aracaju/ SE
CEP: 49030-820
financeiro@planetservicos.com.br
(79) 3243-1932
Métodos: Inspeção visual, líquido penetrante, partículas magné-
ticas, partículas magnéticas - yoke, ultrassom.
Ramo: Prestação de serviços.

Poliend - Soldagem Treinamento e Inspeções em END 
Rua Dom Pedro I, 800 - Centro – Piracicaba/SP - CEP: 13400-410
(19) 3422.1341
contato@poliend.com.br
Métodos: Inspeção visual, leak-testing, líquido penetrante, partí-
culas magnéticas - eletrodo e ultrassom.
Ramo: Consultoria/assessoria e prestação de serviços.
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Polotest Consultoria, Controle de Qualidade e Serviços
Av. Luis Tarquinio Pontes, 2580 - bl. 4 - Vilas do Atlantico
Lauro de Freitas/BA - CEP: 42700-000
polotest@polotest.com.br
(71) 3233.1535/8604.8337
Métodos: Inspeção visual, leak-testing, líquido penetrante, partí-
culas magnéticas e ultrassom.
Ramo: Consultoria/assessoria e prestação de serviços.

Polyteste Inspeções 
Av. Marechal Rondon, 1100 - Centro - Osasco/SP - CEP: 06093-010
proaqt@proaqt.com.br
(41) 3348.1671
Métodos: Gamagrafia, líquido penetrante e ultrassom.
Ramo: Prestação de serviços.

Proaqt Empreedimentos Tecnológicos
Av. Marechal Rondon, 1100 - Centro - Osasco/SP - CEP: 06093-010
proaqt@proaqt.com.br
(11) 3682.7946 Fax (11) 3699.3749
Métodos: Análise de vibrações, inspeção visual, leak-testing, lí-
quido penetrante, partículas magnéticas, ultrassom.
Ramo: Prestação de serviços.

Q

Qualitate - Inspeções e Ensaios Não Destrutivos
Rua João Afonso Moreira, 532 - Ouro Preto - Belo Horizonte/ MG
CEP: 31310-130
qualitatecoonai@qualitatecoonai.com.br
(31) 3214.5000
Métodos: Endoscopia, leak-testing, líquido penetrante, partícu-
las magnéticas - yoke e ultrassom.
Ramo: Prestação de serviços.

Qualitec Engenharia da Qualidade
Rua Petrovale, 450 - Distrito Industrial Marsil  - Ibirité/ MG
CEP: 32400-000
leandro.melo@qualitecrtd.com
(31) 3288.1350 Fax (31) 3288.1000
Métodos: Digitalização de radiografia, diligenciamento de fabrica-
ção - outros, dutos terrestres, estanqueidade, gamagrafia, holiday 
detector, inspeção de equipamentos - outros, inspeção de fabrica-
ção - outros, inspeção segurança NR13 - outros, inspeção visual, 
líquido penetrante, medição de espessura, medição de radiação 
- outros, partículas magnéticas, partículas magnéticas - bobina, 
partículas magnéticas - eletrodo, partículas magnéticas - yoke, 
radiografia, ultrassom, ultrassom automático e ultrassom digital.
Ramo: Consultoria/assessoria, elaboração de procedimentos, fa-
bricantes de equipamentos/produtos, implantação de sistemas da 
qualidade, inspeção de equipamentos e prestação de serviços.

Qualitech Inspeção, Reparo e Manutenção 
Estrada Engenho D’água, 1330 - Box 16 - Anil, Jacarepaguá
Rio de Janeiro/ RJ - CEP: 22765-240
qualitech@qualitechirm.com
(21) 3437.4645
Métodos: Correntes parasitas, inspeção visual, líquido penetran-
te, partículas magnéticas - bobina, partículas magnéticas - yoke 
e ultrassom.
Ramo: Prestação de serviços.

Qualy End Inspeções
Rua Raposo Bocarro, 15 - Nova Cachoeirinha - Belo Horizonte/ MG
CEP: 31250-580
contato@qualyend.com.br
(31) 3422.8525 / 3428.8919 Fax (31) 3422.85259
Métodos: Iris, boroscopia, correntes parasitas, inspeção visual, 
leak-testing, líquido penetrante, partículas magnéticas, radiogra-
fia, termografia e ultrassom.
Ramo: Prestação de serviços.

R

Raimeck Indústria e Comércio Ltda
Rua Dr. Sebastião Lappetina Russo, 11 - Jd. Promissão
São Paulo/ SP - CEP: 04753-110
raimeck@raimeck.com.br
(11) 5524-5821
Métodos: Gamagrafia industrial; irídio, selênio e cobalto, radio-
grafia digital com telas de fosforo reaproveitáveis, processadoras 
de telas de fosforo, processadoras de filmes com química verde, 
ultrassom automático para chapas e tubos, ressonância acústica, 
medidores e sistemas de controle da radiação, medidores e con-
troladores de radiação em gases e particulados do ar, conectores 
elétricos circulares de precisão e montagem de cabos especiais.
Ramo: Consultoria/assessoria em END, representante de equi-
pamentos/produtos em END, prestador de serviço em reparos e 
manutenção.

R.R.V.M. Comércio e Assessoria Técnica
Rodovia Gerlado Scavoni, 2730 - Vale Ind. Paulista - Jacareí/ SP
CEP: 12305-490
diretoria@rrvm.com.br
(12) 3962.6824
Métodos: Emissão acústica, endoscopia, inspeção visual, leak-tes-
ting, líquido penetrante, partículas magnéticas - yoke, termografia e 
ultrassom.
Ramo: Prestação de serviços.

Rufino Teles Engenharia
Rua Pascal, 760 - apto. 51 - Campo Belo - São Paulo/SP
CEP: 04616-002
rufino@rufinoteles.com.br
(11) 9632.8311
Ramo: Consultoria/assessoria, sistemas de gestão, certificação, 
qualidade/produtividade e prestação de serviços

S

Sagatech Inspeções de Equipamentos
Rua Senador Dantas, 117 - Grupo 741 - Centro - Rio de Janeiro/ RJ
CEP: 20031-911
sagatech@sagatech.ind.br
(21) 2215.9166
Métodos: Inspeção de equipamentos - outros, inspeção de fabri-
cação - outros, inspeção visual, líquido penetrante, medição de 
espessura, partículas magnéticas, partículas magnéticas - eletro-
do, partículas magnéticas - yoke, ultrassom, ultrassom a-scan e 
ultrassom digital.
Ramo: Consultoria/assessoria, elaboração de procedimentos, 
inspeção de equipamentos, prestação de serviços e reparo/ma-
nutenção.
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Sanesi Engenharia e Saneamento
Rua Dr. Luis Carlos, n° 1481 - Vila Matilde - São Paulo/SP
CEP: 03505-000
corporativo@sanesi.com.br; comercial@sanesi.com.br
(11) 2268-1930
Método: Leak-testing, ultrassom e saneamento básico.
Ramo: Prestação de serviços.

Santec - Tecnologia de Soldagem
Av. Anton Von Zuben, 3089 - Jd. São José - Campinas/SP
CEP: 13051-145
santecsoldas@uol.com.br
(19) 3267.4924 Fax (19) 3295.1307 
Métodos: Inspeção visual, líquido penetrante, partículas magné-
ticas - yoke.
Ramo: Prestação de serviços.

SATEC Controle Qualidade e Equipamentos Petroquímicos
Av. Queiroz Pedroso, 225 – Jd. Pedroso - Mauá/ SP
CEP: 09370-360
satec.satec@uol.com.br; contato@satectreinamentos.com.br
(11) 4576.8316 Fax (11) 3410.1116
Métodos: Inspeção visual, líquido penetrante, partículas magné-
ticas, ultrassom, dimensional de Caldeiraria e Mecânica, teste 
por ponto e estanqueidade.
Ramo: Prestação de serviços.

SGS do BrasiL
Av. Andrômeda, 832 - 6º andar - Alphaville - Barueri/SP
CEP: 06473-000
marcio.pragana@sgs.com
(11) 3883.8886 Fax (11) 3883.8907
Métodos: Campo remoto, diligenciamento de fabricação - outros,dutos 
terrestres, endoscopia, estanqueidade, holiday detector, inspeção de 
equipamentos - outros, inspeção de fabricação - outros, inspeção se-
gurança NR13 - outros, inspeção veicular - outros, inspeção visual, 
líquido penetrante, medição de espessura, ondas guiadas, partículas 
magnéticas, partículas magnéticas - bobina, partículas magnéticas 
- eletrodo, partículas magnéticas - máquina estacionária, partículas 
magnéticas - yoke, pig instrumentado, réplica metalográfica, termo-
grafia, ultrassom, ultrassom a-scan, ultrassom automático, ultrassom 
b-scan, ultrassom c-scan, ultrassom digital, ultrassom phased array, 
videoscopia industrial e íris.
Ramo: Consultoria/assessoria, elaboração de procedimentos, ins-
peção de equipamentos, integridade estrutural e extensão de vida 
e prestação de serviços.

Senat Group do Brasil - Serviços Marítimos e Terrestres 
Av. Rio Branco 1 - Sala 1201 - Centro - Rio de Janeiro/ RJ
CEP: 20090-003
senatdobrasil@senatgroup.com; mmartinoia@senatgroup.com
(21) 2588.8069
Métodos: UTM - Medições de espesores com eltrasonidos, ultras-
som, líquido penetrante, partículas magnéticas, monitoração de 
emissões de gases - Marpol Anexo VI, teste hidrostático, phased 
array ultrasonic testing, CM - monitoramento de condições, análises 
de vibrações, termografia Infravermelha e emissões acústicas.
Ramo: Prestação de serviços.

Send Control Inspeções Industriais 
Rua Miguel Valfredo, 303 – Centro - Lauro de Freita/ BA
CEP: 42700-000
contato@sendcontrol.com.br
(71) 3082.9294 Fax (71) 3082.9298
Métodos: Endoscopia, inspeção visual de soldagem, inspeção lí-
quido penetrante, inspeção partículas magnéticas - yoke, inspeção 
ultrassom, inspeção dimensional, inspeção elétrica e inspeção ins-
trumentação.
Ramo: Consultoria /assessoria em soldagem e prestação de serviços

Serv-End Indústria e Comércio 
Rua Prudente de Moraes, 580 - Jd. Alvorada - Diadema/ SP 
CEP: 09960-500
servend@servend.com.br
(11) 4066.5312 Fax (11) 4066.5203
Métodos: Correntes parasitas, líquido penetrante, partículas mag-
néticas, partículas magnéticas – bobina, partículas magnéticas - 
eletrodo, partículas magnéticas - máquina estacionária e partículas 
magnéticas – yoke. 
Ramo: Calibração de equipamentos, consultoria/assessoria, ela-
boração de procedimentos, fabricantes de equipamentos/produ-
tos, locação de equipamentos, prestação de serviços, reparo/ma-
nutenção e representantes de equipamentos/produtos.

Serviços Marítimos Continental 
Rua Tenente Célio, 150 - Granja dos - Cavaleiros  - Macaé/ RJ 
CEP: 27930-120
sylvia@smcontinental.srv.br
(22) 3312.3350 Fax (22) 3312.3366
Métodos: Inspeção subaquática - visual, inspeção subaquática - 
medição potencial eletro, inspeção visual, leak-testing, medição 
de espessura, partículas magnéticas - yoke e ultrassom.
Ramo: Prestação de serviços.

SKE Inspeção e Consultoria
Estrada do Pau Ferro, 1032 - Apto. 104/ Freguesia - Jacarepaguá
Rio de Janeiro/ RJ - CEP: 22743-052
ske@skeisnpecoes.com.br
(21) 3403.3632 Cel. (21) 98284.7765
(TIM) (21) 99630.7888 (VIVO)
Métodos: Inspeção de equipamentos NR-13, boroscopia, corren-
tes parasitas, endoscopia, inspeção visual, leak-testing, líquido 
penetrante, partículas magnéticas - yoke, radiografia, raios gama 
- convencional, termografia, ultrassom, phased array e alpinismo 
industrial.
Ramo: Consultoria/assessoria, fabricantes de equipamentos/pro-
dutos, soldagem e montagem, prestação de serviços.

SINCQ - Serviços Industriais e Controle de Qualidade
Rua Dr. Dario Aragão, 1271 - Piso 202 - Centro - Barra Mansa/ RJ
CEP: 27330-020
sincq@sincq.com.br
(24) 3326-4441
Métodos: Estanqueidade, inspetor de pintura, inspeção de equipa-
mentos - outros, inspeção de soldagem, inspeção visual, líquido pene-
trante, medição de espessura, partículas magnéticas, teste por pontos 
e ultrassom.
Ramo: Prestação de serviços.
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SISTAC - Sistemas de Acesso
Rua 14, S/nº - Lote 1991 - Caixa postal 112.532 - Gebara
Itaboraí/ RJ - CEP: 24800-000
sistac@sistac.com.br
(21) 2635.9830 Fax (21) 2635.9691
Métodos: ACFM, inspeção de equipamentos - outros, inspeção 
visual, líquido penetrante, medição de espessura, partículas 
magnéticas - eletrodo, partículas magnéticas - yoke, ultrassom, 
medição de potencial eletroquímico.
Ramo: Inspeção de equipamentos, prestação de serviços, meta-
lografia e inspeção veicular.

Soldas Especiais Armênio 
Rua Augusto Ernesto Boettcher, 475 - Floresta  - Joinville/ SC 
CEP: 89212-320
alisson@soldasespeciaisarmenio.com
(47) 3454.1402 
Métodos: Inspeção visual, líquido penetrante, partículas magné-
ticas - yoke, ultrassom.
Ramo: Consultoria/assessoria, fabricantes de equipamentos/pro-
dutos e prestação de serviços

Solutec Brasil Serviços Técnicos em Montagem e Manutenção 
Rua Reinaldo Coutinho da Silva - S/N - Gebara - São Gonçalo/ RJ 
CEP: 24727-063
rafael.soares@solutecbrasil.com.br; gustavo@solutecbrasil.com.br
(21) 3719.2516 Fax (21) 3719.2516
Métodos: Ultrassom.
Ramo: Prestação de serviços.

System Assessoria Inspeção e Controle da Qualidade 
Rua do Mercado, 1/1º andar - Qd. B - Centro - Camaçari/ BA
CEP: 42800-050
systeminspecao@systeminspecao.com
(71) 3644-2012 / 3621.5350 Fax (71) 3621.5350
Métodos: Inspeção visual; holliday detector, ultrassom, medição 
de espessura por ultrassom, particulas magneticas, líquido pene-
trantes, e teste por pontos.
Ramo: Prestação de serviços, reparo/manutenção.

T

Tec Sub Tecnologia Subaquática 
Rua Dr. João Éboli, 12 - Vila Mathias - Santos/ SP 
CEP: 11015-535
compras@tecsub.com.br
(13) 3234-8786 
Métodos: Leak-testing, ultrassom.
Ramo: Prestação de serviços.

Tech-End Ensaios Não Destrutivos
Av. Bernardo Vieira de Melo, 4114 - Sl. 12 - Piedade
Jaboatão dos Guararapes/ PE - CEP: 54420-010
alex.grinfeder@tech-end.com.br
(81) 3468.2118
Métodos: Inspeção visual, líquido penetrante, partículas magnéti-
cas - yoke, ultrassom, inspeção de pintura, inspeção dimensional 
via laser e acesso por corda.
Ramo: Consultora/assessoria e prestação de serviços.

T&D Inspeções e Consultorias
Rua Tupi, 621 - Igara - Canoas/RS
CEP: 92410-310
(51) 3031.8210
Métodos: Endoscopia, inspeção visual, líquido penetrante, partícu-
las magnéticas, partículas magnéticas - bobina, partículas magné-
ticas - eletrodo, partícilas magnéticas - yoke e ultrassom.
Ramo: Consultoria/ assessoria, prestação de serviços.

Technotest Serviços de Inspeções Técnicas
Rua Juparanã, 397 - Concórdia  - Belo Horizonte/ MG 
CEP: 31110-780
technotest@technotest.com.br
(31) 3429.3100 Fax (31) 3429.3106
Métodos: Correntes parasitas, endoscopia, inspeção segurança 
NR13 - outros, inspeção visual, líquido penetrante, NR-13, par-
tículas magnéticas, partículas magnéticas - bobina, partículas 
magnéticas - máquina estacionária, partículas magnéticas - yoke, 
réplica metalográfica, termografia, ultrassom, ultrassom a-scan, 
ultrassom b-scan, ultrassom c-scan, videoscopia industrial e íris.
Ramo: Consultoria/assessoria, inspeção de segurança - NR13 e 
prestação de serviços.

Topcheck Controle da Qualidade 
Av. Santa Cruz, 10948 - Senador Vasconcelos  - Rio de Janeiro/ RJ 
CEP: 23010-002
comercial@topcheck.com.br
(21) 3403.4659 Fax (21) 3405.1367
Métodos: Inspeção visual, líquido penetrante, partículas magné-
ticas, partículas magnéticas - yoke, radiografia e ultrassom.
Ramo: Inspeção de equipamentos e prestação de serviços.

Top Team Brasil
Rua Dr. Faivre, 1246 - Centro - Curitiba/PR
CEP: 80060-140
atendimento@topteambrasil.com.br
(41) 3322.5208
Ramo: Prestação de serviços.

TQI Treinamento, Qualificação e Inspeção Industrial 
Rua Francisco de Assis Teixeira, 392 - Sal - Cohab - Cabo de 
Santo Agostinho/ PE  - CEP: 54515-190
hugo@tqinsp.com.br
(81) 3518-0117
Métodos: Endoscopia, inspeção visual, leak-testing, líquido pe-
netrante, ultrassom, inspeção dimensional (topografia, caldeira-
ria, mecânica e montagem de máquinas), teste por pontos, Pmi, 
NR-13 e elaboração e validação de procedimentos
Ramo: Prestação de serviços.

Tracerco do Brasil Diagnósticos de Processos Industriais 
Rua Victor Civita, 66/ Ed. 4 Sala 501/ 502 - Barra da Tijuca 
Rio de Janeiro/ RJ  - CEP: 22775-044
tracerco.brasil@tracerco.com
(21) 3535.7600 Fax : (21) 3535.7601 
Métodos: Raios gama - convencional.
Ramo: Fabricação de equipamentos/produtos e prestação de ser-
viços.
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V

Valbrasil Comércio e Indústria
Estrada do Cercadinho, 1285 - Jd. América - Belo Horizonte /MG
CEP: 30421-410
(31) 3373.6033
nr13@valbrasilservice.com.br;vendas3@valbrasil.com.br
Métodos: Boroscopia, correntes parasitas, endoscopia, inspeção 
visual, líquido penetrante, partículas magnéticas - yoke, termo-
grafia e ultrassom.
Ramo: Consultoria, ensino, fabricante de equipamentos, indústria e 
comércio, montagem industrial, laboratório e prestação de serviço.

Varco International do Brasil Equipamentos e Serviços 
Rod. Amaral Peixoto, 8500 Km 164,5 - Imboassica 
Macaé/ RJ - CEP: 27925-270
daniel.garcia@nov.com
(22) 2773.0600
Métodos: Controle dimensional, correntes parasitas, endoscopia, 
inspeção visual, líquido penetrante, partículas magnéticas - bobi-
na, partículas magnéticas - yoke e ultrassom.
Ramo: Prestação de serviços.

Victória Qualidade Industrial 
Rua Carlos Alberto Santos, 227 - Qd. B - Portão/ Buraquinho
Lauro de Freitas/ BA  - CEP: 42700-000
victoria@victoriaqualidade.com.br
(71) 3287.0024 
Métodos: Avaliação da integridade - outros, emissão acústica, endos- 
copia, estanqueidade, fluroscopia, holiday detector, inspeção de equi- 
pamentos - outros, inspeção de fabricação - outros, inspeção eletro-
magnética, inspeção visual, líquido penetrante, medição de espessu-
ra, partículas magnéticas, partículas magnéticas - bobina, partículas 
magnéticas - eletrodo, partículas magnéticas - máquina estacionária, 
partículas magnéticas - yoke, ultrassom, ultrassom digital e videosco-
pia industrial.
Ramo: Consultoria/assessoria, elaboração de procedimentos, im-
plantação de sistemas de qualidade, inspeção de equipamentos, inte- 
gridade estrutural e extensão de vida, prestação de serviços e 
reparo manutenção.

Villar Manutenção de Máquinas 
Calçada Antares, 46/ Sala 8 - Centro de Apoio 2
Santana do Parnaíba/ SP  - CEP: 06541-065
villarmm@uol.com.br
(11) 4153.4418 Fax: (11) 4153.4418
Métodos: Inspeção visual, leak-testing, líquido penetrante, partí-
culas magnéticas - yoke, ultrassom.
Ramo: Prestação de serviços e reparo/manutenção.

W

Welding Soldagem e Inspeções
Rua Aprigio de Araujo, 2.058 - Centro  - Sertãozinho/ SP 
CEP: 14160-550
benedito.dir@welding.com.br
(16) 3942.2023 Fax (16) 3947.3300
Métodos: Avaliação da integridade - outros, diligenciamento de 
fabricação - outros, endoscopia, espectrometria, estanqueidade, 
inspeção de equipamentos - outros, inspeção de fabricação - ou-
tros, inspeção eletromagnética, inspeção segurança NR13 - ou-
tros, inspeção visual, líquido penetrante, medição de espessura, 
metalografia - outros, partículas magnéticas, partículas mag-
néticas - bobina, partículas magnéticas - eletrodo e partículas 
magnéticas - máquina estacionária, partículas magnéticas - yoke, 
réplica metalográfica, tratamento térmico - outros, ultrassom e 
ultrassom a-scan.
Ramo: Consultoria/assessoria,fabricantes de equipamentos/pro-
dutos, inspeção de equipamentos, integridade estrutural e exten-
são de vida, prestação de serviços e reparo/manutenção.

Welding Science – Comercial e Importadora EPP
Rua Dr. Mauro Paes de Almeida, 330 - Socorro - São Paulo/SP 
CEP: 04764-070
valdir@weldingsciense.com.br
(11) 3596.3330
Métodos: Ultrassom.
Ramo: Consultoria/assessoria, indústria e comércio, prestação de 
serviços.
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REPARO E MANUTENÇÃO

A

Arctest Serviços Técnicos de Inspeção e Manutenção Industrial 
Av. Constante Pavan, 495 - Betel - Paulínia/ SP  - CEP: 13148-160
comercial@arctest.com.br
(19) 3884.9960 Fax (19) 3884.7085 
Métodos: Avaliação da integridade - outros, digitalização de ra-
diografia, diligenciamento de fabricação - outros, estanqueidade, 
gamagrafia, holiday detector, inspeção de equipamentos - outros, 
inspeção de fabricação - outros, inspeção segurança nr13 - outros, 
inspeção visual, líquido penetrante, medição de espessura, medição 
de radiação - outros, partículas magnéticas, partículas magnéticas 
- yoke, radiografia, radiografia computadorizada, radiografia digital, 
raios gama - convencional, raios gama - crawler, raios gama - mi-
crofoco, termografia, ultrassom, ultrassom a-scan, ultrassom auto-
mático, ultrassom c-scan, ultrassom digital, ultrassom phased array 
e ultrassom ToFD.
Ramo: Consultoria/assessoria, elaboração de procedimentos, im-
plantação de sistemas da qualidade, inspeção de equipamentos, 
integ.estrutural e extensão de vida, prestação de serviços e reparo/
manutenção.

Arotec S/A Indústria e Comércio
Av. São Vicente, 289 - Rincão - Cotia/ SP - CEP: 06705-435
ndt@arotec.com.br
(11) 4613.8600 Fax: (11) 4613.8639
Métodos: Boroscopia/endoscopia, câmera de alta velocidade, cor- 
rentes parasitas, holiday detector, líquido penetrante, partículas 
magnéticas - máquina estacionária, ultrassom, vibrações, yoke, 
phased array, soluções avançadas de NDT, detectores de defei-
tos, sistemas integrados de inspeção, medidores de espessuras, 
sondas e transdutores e analisadores XRF e XRD.
Ramo: Fabricantes de equipamentos/produtos, implantação de 
sistemas da qualidade, reparo/manutenção e representantes de 
equipamentos/produtos.

B

BC Trade - Comercial Importadora e Exportadora 
Rua Santa Quitéria, 541 - Carlos Prates - Belo Horizonte/ MG
CEP: 30710-460
atendimento@bcend.com.br
(31) 3462.5668
Métodos: Campo remoto, correntes parasitas, medição de espes-
sura, MFL, ondas guiadas, ultrassom, ultrassom a-scan, ultras-
som automático, ultrassom b-scan, ultrassom c-scan, ultrassom 
digital, ultrassom phased array, ultrassom ToFD e íris.
Ramo: Calibração de equipamentos, reparo/manutenção e repre-
sentantes de equipamentos/produtos.

Bently do Brasil 
Av. Maria Coelho de Aguiar, 215 - Bl.C - 6º - Jd. São Luiz
São Paulo/ SP - CEP: 05804-900
vendas.ndt@ge.com
(11) 3614-1840
Métodos: Correntes parasitas, inspeção visual, phased array, ra-
diografia, radiografia - filme radiográfico, radiografia digital, ra-
dioscopia, raios x - crawler, ultrassom e ultrassom digital.
Ramo: Calibração de equipamentos, fabricantes de equipamentos/
produtos, reparo manutenção e representantes de equipamentos/
produtos.

Brasil Inspeção de Equipamentos Industriais Ltda - EPP
Av. Rosalia Isaura de Araujo, 270 - Guilhermina Vieira- Araxá /MG
CEP: 38180-802
carlos@brasilinspecao.com.br
(34) 3662.0384 Fax (34) 3664.4000
Métodos: Boroscopia, correntes parasitas, endoscopia, inspeção vi-
sual, leak-testing, líquido penetrante e ultrassom.
Ramo: Consultoria/assessoria e reparo/manutenção.

C

Centro de Treinamento de Rio das Ostras e Inspeção
Rua Justino Carlos Vidal 155 - Casa 2 - Village Sol e Mar
Rio das Ostras/ RJ - CEP: 28890-000
mjcqualidade@uol.com.br
(22) 2771-9208
Métodos: Controle dimensional, inspeção dimensional.
Ramo: Inspeção na fabricação e no reparo de equipamento On/
Off Shore conforme API/ANSI.

D

Derrick do Brasil Serviços
Av. Prefeito Aristeu Ferreira da Silva, 3100 - Novo Cavaleiros - 
Macaé/ RJ - CEP: 27930-070
lmackie@derricksl.com
(22) 2106.8050
Métodos: Boroscopia, correntes parasitas, inspeção visual, leak-
-testing, líquido penetrante, partículas magnéticas - yoke, termo-
grafia e ultrassom.
Ramo: Consultoria/assessoria, prestação de serviços e reparo/ma- 
nutenção

Diagnostic Imagind Automação
Rua Ricardo de Lemos, 152  - Bairro Silveira - Santo André/ SP
CEP: 09195-370
comercial2@juliovernerx.com.br
(11) 4458-2829 Fax (11) 4458-2829
Métodos: Digitalização de radiografia, fluroscopia, inspeção de 
equipamentos - outros, radiografia digital e radioscopia.
Ramo: Fabricantes de equipamentos/produtos, inspeção de equi-
pamentos, integridade estrutural e extensão de vida, locação de 
equipamentos, prestação de serviços, reparo/manutenção e re-
presentantes de equipamentos/produtos.

DMCJ Inspeções
Avenida Cesário de Melo, 1465 - Rio de Janeiro/ RJ
CEP: 23085-110
dmcj@dmcj.com.br
(21) 2413.4459
Métodos: Estanqueidade, holiday detector, líquido penetrante, 
partículas magnéticas, partículas magnéticas - eletrodo, partícu-
las magnéticas - yoke, tratamento térmico - outros, ultrassom e 
ultrassom digital.
Ramo: Inspeção de equipamentos, prestação de serviços e repa-
ro/ manutenção.
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E

END Oliveira
Av. Boqueirão, 378/ sala 204 - Igara - Canoas/ RS
CEP: 92410-350
comercial@endoliveira.com.br
(51) 9978.7611 Fax (51) 3468.8713
Métodos: Controle dimensional, diligenciamento de fabricação - ou-
tros, dutos terrestres, emissão acústica, estanqueidade, holiday detec-
tor, inspetor de pintura, inspeção de equipamentos - outros, inspeção 
de fabricação - outros, inspeção segurança NR13 - outros, inspeção 
visual, líquido penetrante, medição de espessura, partículas magnéti-
cas, partículas magnéticas - bobina, partículas magnéticas - eletrodo, 
partículas magnéticas - máquina estacionária, partículas magnéticas 
- yoke, réplica metalográfica, tratamento térmico - outros, ultrassom 
e ultrassom digital.
Ramo: Consultoria/assessoria, fabricantes de equipamentos/pro-
dutos, inspeção de equipamentos, prestação de serviços e reparo/
manutenção.

Endtecne Import e Comércio de END
R. Capeberibe, 564, SL-21 - São Caetano do Sul/SP
CEP: 04279000
endtecne@terra.com.br
(11) 4227.1950
Métodos: Medição de espessura, ultrassom e ultrassom digital.
Ramo: Reparo/manutenção/calibração e representantes e fabri-
cantes de equipamentos/produtos.

Engisa Insp. e Pesquisa Aplicada à Indústria
Rua Santo Inácio, 555 - Vila Emiliano Perneta - Pinhais/ PR
CEP: 83324-080
engisa@engisa.com.br
(41) 3668.1919 Fax (41) 3668.1059
Métodos: Avaliação da integridade - outros, diligenciamento de 
fabricação - outros, dutos terrestres, espectrometria, estanqueda- 
de, fluroscopia, gamagrafia, holiday detector, inspeção de equi-
pamentos - outros, inspeção de fabricação - outros, inspeção se- 
gurança NR13 - outros, inspeção visual, líquido penetrante, medi- 
ção de espessura, medição de radiação - outros, metalografia - ou- 
tros, partículas magnéticas, partículas magnéticas - eletrodo, partí- 
culas magnéticas - yoke, radiografia, radiografia analógica, radios- 
copia, raios gama – convencional, réplica metalográfica, ultras-
som e ultrassom a-scan.
Ramo: Consultoria/assessoria, elaboração de procedimentos, im- 
plantação de sistemas da qualidade, integridade estrutural e ex-
tensão de vida, prestação de serviços e reparo/manutenção.

H

Helling GmbH
Spökerdamm 2  - Heidgraben - 25436
info@hellinggmbh.de
(49) 4122.922.0 Fax (49) 4122.922.201
Métodos: Boroscopia, correntes parasitas, endoscopia, leak-tes- 
ting, líquido penetrante, partículas magnéticas - bobina, partícu-
las magnéticas - eletrodo, partículas magnéticas - yoke, termo-
grafia, ultrassom.
Ramo: Fabricantes de equipamentos/produtos, reparo/manuten-
ção e representantes de equipamentos/produtos.

I

Inspección y Diagnóstico Técnico ISOTEC Ltda
Calle 25 BIS H 39 A-16 - El Recuerdo - Bogotá
gerencia@isotec.com.br
00 571 369.1357 Fax 00 571 235.8856
Métodos: Boroscopia, correntes parasitas, endoscopia, inspeção 
visual, leak-testing, líquido penetrante, partículas magnéticas, 
partículas magnéticas - bobina, partículas magnéticas - yoke, 
termografia e ultrassom.
Ramo: Prestação de serviços e reparo/manutenção.

Instrumental Inst. de Medição
Av. Leonardo da Vinci, 1051-A - Loja 7 - Vila Guarani
São Paulo/ SP - CEP: 04313-000
instmed@terra.com.br
(11) 5011.0901 Fax (11) 5012.4650
Métodos: Raio X, radioscopia, eddy current, ultrassom, videosco-
pia e microscopia de campo.
Ramo: Reparo/manutenção e representantes de equipamentos/
produtos.

Integra - Cooperativa dos Profissionais de Engª em Integridade 
de Equipamentos
Estrada do Engenho D´Água, 1210 - Jacarepaguá 
Rio de Janeiro/ RJ - CEP: 22765-240
integra@integra.org.br
(21) 2427.6646 / (21) 2427.6821 Fax (21) 2427.6687 
Métodos: Inspeção visual, líquido penetrante, medição de espes-
sura, partículas magnéticas, ultrassom convencional, ultrassom 
b-scan, ultrassom ToFD, MFL (magnetic flux leakage), monitora-
mento de corrosão, videoscopia industrial e dureza.
Ramo: Consultoria/assessoria, elaboração de procedimentos, im-
plantação de sistemas de qualidade, inspeção de equipamentos, 
integridade estrutural e extensão de vida, prestação de serviços e 
reparo/manutenção.

IT - Elétrica Comercial e Serviços - EIRELI - EPP
Rua Dr. Osvaldo Urioste, 229 - Vila Pereira Barreto - São Paulo/SP
CEP: 02936-100
bel@iteletrica.com.br
(11) 2369.1605
Métodos: Correntes parasitas.
Ramo: Ensino, consultoria/assessoria, prestação de serviços, re-
paro/manutenção e fabricantes de equipamentos/produtos.

K

Kubika Comercial
Rua Santa Veridiana, 340 A - Vila Maria Alta - São Paulo/ SP
CEP: 02128-000
kubikac@globo.com
(11) 2636.1128 Fax (11) 2636.3567
Métodos: Boroscopia, correntes parasitas, endoscopia, inspe-
ção visual, líquido penetrante, medição de espessura, partículas 
magnéticas - bobina, partículas magnéticas - eletrodo, partículas 
magnéticas - máquina estacionária, partículas magnéticas - yoke, 
radiografia - filme radiográfico, radioscopia e ultrassom.
Ramo: Calibração de equipamentos, consultoria/assessoria, ela-
boração de procedimentos, fabricação de equipamentos/produ-
tos, implantação de sistemas da qualidade, inspeção de equipa-
mentos, locação de equipamentos, prestação de serviços, reparo/
manutenção, representação de equipamentos/produtos.
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M

M2M do Brasil - Comércio, Serviços e Reperesentações em END
Av. Paulista, 726 - 18º andar - Conj. 1707 - Bela Vista
São Paulo/ SP - CEP: 01310-910
mb@m2mdobrasil.com
(11) 3067.5050
Métodos: Ultrassom.
Ramo: Consultoria/assessoria, fabricação de equipamentos/produ-
tos, prestação de serviços, reparo/anutenção e representantes de 
equipamentos/produtos.

Magnaflux
Av. Jorge Alfredo Camasmie, 670 - Embu das Artes/ SP
CEP: 06816-050
ppaiva@magnaflux.com
(11) 4785.0470 Fax (11) 4785.2600
Métodos: Correntes parasitas, líquido penetrante, partículas 
magnéticas, partículas magnéticas – eletrodo, partículas mag-
néticas - máquina estacionária, partículas magnéticas - yoke e 
ultrassom.
Ramo: Fabricante de equipamentos/produtos e reparo/manuten-
ção.

O

Oceânica Engenharia e Consultoria
Av Prefeito Aristeu Ferreira da Silva, 2133 - Granja dos Cavaleiros
Macaé/ RJ - CEP: 27923-370
(21) 2139.4250 Fax (22) 2106.320
oceanica@oceanicasub.com.br
Métodos: Inspeção visual, líquido penetrante, ultrassom.
Ramo: Prestação de serviços, reparo/manutenção.

O. S. Inspeções e Reparos em Equipamentos Industriais - EPP
Rodovia Amaral Peixoto, S/N - Lt. 06 - Mar do Norte
Rio das Ostras/RJ - CEP: 28898-000
annakarina@osinspecoes.srv.br; compras@osinspecoes.srv.br
(22) 2764.8012 Fax (22) 2760-8101
Métodos: Boroscopia, endoscopia, inspeção visual, líquido pe-
netrante, partículas magnéticas - bobina, partículas magnéticas 
- eletrodo, partículas magnéticas - yoke e ultrassom.
Ramo: Consultora/assessoria, prestação de serviços e reparo/
manutenção.

P

Powertemp Tecnologia Industrial
Av. Pereira Barreto, 2368 - Jd. Paulistano - Santo André/ SP
CEP: 09190-210
powertemp@uol.com.br
(11) 4425.4811 Fax (11) 4426.800
Métodos: Correntes parasitas, partículas magnéticas.
Ramo: Fabricação de equipamentos/produtos e reparo manuten-
ção.

Polimeter Comércio e Representações
Rua Frei Caneca, 39 - 1º Andar  - Salas 1 e 2 - Cotia/ SP
CEP: 06706-015
polimeter@polimeter.com.br
(11) 4612-0699
Métodos: Correntes parasitas, campo magnético de fuga, partícu-
las magnéticas, ultrassom.
Ramo: Consultoria/assessoria, elaboração de procedimentos, re-
paro//manutenção e representantes de equipamentos/produtos.

Proceq SAO Equipamentos de Medição
Alameda Jaú, 1905, Conj. 54 - Jardim Paulista - São Paulo/ SP
CEP 01420-007 
giovanni.tambelini@proceq.com 
(11) 3083.3889 Fax (11) 3083.3889
Métodos: Esclerometria, ultrassom, ultrassom por pulso de eco, 
detecção de barras, pull off testing, análise corrosão e análise de 
resistividade do concreto.
Ramo: Fabricantes de Equipamentos/Produtos, reparo/manuten-
ção  e representantes de equipamentos/produtos.

S

Sagatech Inspeções de Equipamentos
Rua Senador Dantas, 117 - Grupo 741 - Centro - Rio de Janeiro/ RJ
CEP: 20031-911
sagatech@sagatech.ind.br
(21) 2215.9166
Métodos: Inspeção de equipamentos - outros, inspeção de fabri-
cação - outros, inspeção visual, líquido penetrante, medição de 
espessura, partículas magnéticas, partículas magnéticas - eletro-
do, partículas magnéticas - yoke, ultrassom, ultrassom a-scan e 
ultrassom digital.
Ramo: Consultoria/assessoria, elaboração de procedimentos, 
inspeção de equipamentos, prestação de serviços e reparo/ma-
nutenção.

Sansuy S/A Indústria de Plásticos
Rodovia Régis Bittencourt, Km.280 – Gramado
Embú das Artes/ SP - CEP: 06830-900
sansuy@sansuy.com.br
(11) 4704.2022
Métodos: Líquido penetrante, partículas magnéticas, partículas 
magnéticas - bobina, partículas magnéticas - eletrodo, partícu-
las magnéticas - máquina estacionária e partículas magnéticas 
– yoke.
Ramo: Reparo/manutenção.
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Serv-End Indústria e Comércio 
Rua Prudente de Moraes, 580 - Jd. Alvorada - Diadema/ SP 
CEP: 09960-500
servend@servend.com.br
(11) 4066-5312 Fax (11) 4066-5203
Métodos: Correntes parasitas, líquido penetrante, partículas mag-
néticas, partículas magnéticas – bobina, partículas magnéticas 
- eletrodo, partículas magnéticas - máquina estacionária e partí-
culas magnéticas – yoke. 
Ramo: Calibração de equipamentos, consultoria/assessoria, ela-
boração de procedimentos, fabricantes de equipamentos/produ-
tos, locação de equipamentos, prestação de serviços, reparo/ma-
nutenção e representantes de equipamentos/produtos.

System Assessoria Inspeção e Controle da Qualidade 
Rua do Mercado, 1/1º andar - Qd. B - Centro - Camaçari/ BA
CEP: 42800-050
systeminspecao@systeminspecao.com
(71) 3644-2012 / 3621.5350 Fax: (71) 3621.5350
Métodos: Inspeção visual; holliday detector, ultrassom, medição 
de espessura por ultrassom, particulas magneticas, líquido pene-
trantes, e teste por pontos.
Ramo: Prestação de serviços, reparo/manutenção.
  
T

Tecnomedição Sistemas de Medição 
Av. Santa Inês, 1375 - Pq. Mandaqui  - São Paulo/ SP 
CEP: 02415-001
vendas@tecnomedicao.com.br
(11) 6994.0222 Fax (11) 2994.0222
Métodos: Ultrassom. 
Ramo: Calibração de equipamentos,fabricantes de equipamento/
produtos, reparo manutenção e representantes de equipamentos/
produtos

V

Villar Manutenção de Máquinas 
Calçada Antares, 46/ Sala 8 - Centro de Apoio 2
Santana do Parnaíba/ SP  - CEP: 06541-065
villarmm@uol.com.br
(11) 4153.4418 Fax: (11) 4153.4418
Métodos: Inspeção visual, leak-testing, líquido penetrante, partí-
culas magnéticas - yoke, ultrassom.
Ramo: Prestação de serviços e reparo/manutenção.

Victória Qualidade Industrial 
Rua Carlos Alberto Santos, 227 - Qd. B - Portão/ Buraquinho
Lauro de Freitas/ BA  - CEP: 42700-000
victoria@victoriaqualidade.com.br
(71) 3287.0024 
Métodos: Avaliação da integridade - outros, emissão acústica, endos- 
copia, estanqueidade, fluroscopia, holiday detector, inspeção de equi- 
pamentos - outros, inspeção de fabricação - outros, inspeção eletro-
magnética, inspeção visual, líquido penetrante, medição de espessu-
ra, partículas magnéticas, partículas magnéticas - bobina, partículas 
magnéticas - eletrodo, partículas magnéticas - máquina estacionária, 
partículas magnéticas - yoke, ultrassom, ultrassom digital e videosco-
pia industrial.
Ramo: Consultoria/assessoria, elaboração de procedimentos, im-
plantação de sistemas de qualidade, inspeção de equipamentos, inte- 
gridade estrutural e extensão de vida, prestação de serviços e 
reparo manutenção.

W

Welding Soldagem e Inspeções 
Rua Aprigio de Araujo, 2.058 - Centro  - Sertãozinho/ SP 
CEP: 14160-550
benedito.dir@welding.com.br
(16) 3942.2023 Fax (16) 3947.3300
Métodos: Avaliação da integridade - outros, diligenciamento de 
fabricação - outros, endoscopia, espectrometria, estanqueidade, 
inspeção de equipamentos - outros, inspeção de fabricação - ou-
tros, inspeção eletromagnética, inspeção segurança NR13 - ou-
tros, inspeção visual, líquido penetrante, medição de espessura, 
metalografia - outros, partículas magnéticas, partículas mag-
néticas - bobina, partículas magnéticas - eletrodo e partículas 
magnéticas - máquina estacionária, partículas magnéticas - yoke, 
réplica metalográfica, tratamento térmico - outros, ultrassom e 
ultrassom a-scan.
Ramo: Consultoria/assessoria,fabricantes de equipamentos/pro-
dutos, inspeção de equipamentos, integridade estrutural e exten-
são de vida, prestação de serviços e reparo/manutenção.
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REPRESENTANTES E FABRICANTES DE
EQUIPAMENTOS E PRODUTOS

A

Advanced OEM Solutions 
8044 Montgomery Rd. 700 - Cincinnati/Ohio
CEP: 45236
gavin.dao@aos-ndt.com
513 488 1302
Métodos: Ultrassom
Ramo: Fabricante de equipamentos/produtos

Arotec S/A Indústria e Comércio
Av. São Vicente, 289 - Rincão - Cotia/ SP - CEP: 06705-435
ndt@arotec.com.br
(11) 4613.8600 Fax: (11) 4613.8639
Métodos: Boroscopia/endoscopia, câmera de alta velocidade, cor- 
rentes parasitas, holiday detector, líquido penetrante, partículas 
magnéticas - máquina estacionária, ultrassom, vibrações, yoke, 
phased array, soluções avançadas de NDT, detectores de defei-
tos, sistemas integrados de inspeção, medidores de espessuras, 
sondas e transdutores e analisadores XRF e XRD.
Ramo: Fabricantes de equipamentos/produtos, implantação de 
sistemas da qualidade, reparo/manutenção e representantes de 
equipamentos/produtos.

B

Bently do Brasil 
Av. Maria Coelho de Aguiar, 215 - Bl.C - 6º - Jd. São Luiz
São Paulo/ SP
CEP: 05804-900
vendas.ndt@ge.com
(11) 3614-1840
Métodos: Correntes parasitas, inspeção visual, phased array, 
radiografia, radiografia - filme radiográfico, radiografia digital, ra-
dioscopia, raios x - crawler, ultrassom e ultrassom digital.
Ramo: Calibração de equipamentos, fabricantes de equipamentos/
produtos, reparo manutenção e representantes de equipamentos/
produtos

BC Trade - Comercial Importadora e Exportadora 
Rua Santa Quitéria, 541 - Carlos Prates - Belo Horizonte/ MG
CEP: 30710-460
atendimento@bcend.com.br
(31) 3462.5668 Fax (31) 3462.5668
Métodos: Campo remoto, correntes parasitas, medição de espes-
sura, MFL, ondas guiadas, ultrassom, ultrassom a-scan, ultras-
som automático, ultrassom b-scan, ultrassom c-scan, ultrassom 
digital, ultrassom phased array, ultrassom ToFD e íris.
Ramo: Calibração de equipamentos, reparo/manutenção e repre-
sentantes de equipamentos/produtos.

C

Carestream do Brasil
Rua Pequetita, 215 - 3º andar - Vila Olímpia - São Paulo/ SP
CEP: 04552-060
luiz.castro@carestream.com
(11) 3847.6344 Celular: (11) 98141-5395
Método: Radiografia Computadorizada , radiografia Digital , 
digitalizador de Radiografia e filme Radiográfico.
Ramo: Fabricantes de equipamentos/produtos.

Carlos Alberto Arruda Salles Marques & Cia
Rua José Augusto Escobar, 999 - Santa Helena - São Pedro/ SP
CEP: 13520-000
cmarques@cmarques.com.br
(19) 3481.3227
Métodos: Correntes parasitas, digitalização de radiografia, inspe-
tor de pintura, inspeção de soldagem, inspeção visual, medição 
de espessura, metalografia - outros, radiografia, radiografia ana-
lógica, radiografia digital, radioproteção e ultrassom automático.
Ramo: Representante de equipamentos/produtos.

CIA - Centro Nacional de Tecnologia e Comércio
Rua Fuad Arida, 14 - City América - São Paulo/ SP
CEP: 05101-160
cia@ciaengenharia.com.br
(11) 3831.5397 Fax (11) 3834.0309
Métodos: Análise de vibrações, boroscopia, endoscopia, holiday 
detector, inspeção visual, líquido penetrante, outros, partículas 
magnéticas - máquina estacionária, partículas magnéticas - yoke 
e ultrassom.
Ramo: Consultoria/assessoria, elaboração de procedimentos, fa-
bricantes de equipamentos/produtos, inspeção de equipamentos, 
integridade estrutural e extensão de vida, prestação de serviços

D

Detection Technology Inc.
Piisilta 1 - 91100 Ii  - FINLAND
contact@deetee.com
(358 8) 553 6600
Ramo: Fabricação de equipamentos.

Diagnostic Imagind Automação
Rua Ricardo de Lemos, 152  - Bairro Silveira - Santo André/ SP
CEP: 09195-370
comercial2@juliovernerx.com.br
(11) 4458-2829 Fax (11) 4458-2829
Métodos: Digitalização de radiografia, fluroscopia, inspeção de 
equipamentos - outros, radiografia digital e radioscopia.
Ramo: Fabricantes de equipamentos/produtos, inspeção de equi-
pamentos, integridade estrutural e extensão de vida, locação de 
equipamentos, prestação de serviços, reparo/manutenção e re-
presentantes de equipamentos/produtos.
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E

Eclipse Scientific South America
Praça Louveira, 30 - Tatuapé - São Paulo/ SP - CEP: 03080-050
fmoreira@eclipsescientific.com
(11) 3331-4941
Métodos: Ultrassom phased array e ToFD, correntes parasitas e 
ACFM.
Ramo: Consultoria/Assessoria N3 em ENDs especiais, treina-
mento e certificação conforme ISSO 9712 de ultrassom automá-
tico, ToFD e phased array, prestação de serviços de inspeção com 
ENDs especiais e fabricantes de equipamentos/produtos.

END Oliveira
Av. Boqueirão, 378/ sala 204 - Igara - Canoas/ RS - CEP: 92410-350
comercial@endoliveira.com.br
(51) 9978.7611 Fax (51) 3468.8713
Métodos: Controle dimensional, diligenciamento de fabricação - 
outros, dutos terrestres, emissão acústica, estanqueidade, holiday 
detector, inspetor de pintura, inspeção de equipamentos - outros, 
inspeção de fabricação - outros, inspeção segurança NR13 - outros, 
inspeção visual, líquido penetrante, medição de espessura, partículas 
magnéticas, partículas magnéticas - bobina, partículas magnéticas 
- eletrodo, partículas magnéticas - máquina estacionária, partículas 
magnéticas - yoke, réplica metalográfica, tratamento térmico - outros, 
ultrassom e ultrassom digital.
Ramo: Consultoria/assessoria, fabricantes de equipamentos/pro-
dutos, inspeção de equipamentos, prestação de serviços e reparo/
manutenção.

Endtecne Import e Comércio de END
R. Capeberibe, 564, SL-21 - São Caetano do Sul/SP
CEP: 04279000
endtecne@terra.com.br
(11) 4227.1950
Métodos: Medição de espessura, ultrassom e ultrassom digital.
Ramo: Reparo/manutenção/calibração e representantes e fabri-
cantes de equipamentos/produtos.

F

Focus Consultoria e Representação Ltda
Rua Miguel Couto, 35 - Sblj 207 - Rio de Janeiro/ RJ
CEP: 20070-030
marcos@focusconsultoria.eng.br
(21) 2253.0689
Métodos: ACFM, ondas guidas, ultrassom e ultrassom phased array.
Ramo: Consultoria/assessoria, prestação de serviços e represen-
tante de equipamentos/produtos.

H

Helling GmbH
Spökerdamm 2  - Heidgraben - 25436
info@hellinggmbh.de
(49) 4122.922.0 Fax (49) 4122.922.201
Métodos: Boroscopia, correntes parasitas, endoscopia, leak-tes- 
ting, líquido penetrante, partículas magnéticas - bobina, partícu-
las magnéticas - eletrodo, partículas magnéticas - yoke, termo-
grafia, ultrassom.
Ramo: Fabricantes de equipamentos/produtos, reparo/manuten-
ção e representantes de equipamentos/produtos.

I

INTER-METRO Serviços Especiais
Rua Joaquim de Almeida, 223 - Mirandópolis - São Paulo/ SP
CEP: 04050-010 | inter-metro@inter-metro.com.br
(11) 5071.2764
Métodos: Vibrações, campo remoto, correntes parasitas, holiday de- 
tector, partículas magnéticas, partículas magnéticas - máquina 
estacionária, partículas magnéticas - yoke, radiografia, raios gama 
- convencional, raios gama - microfoco, termografia, ultrassom, 
ultrassom a-scan, ultrassom b-scan, ultrassom c-scan, ultrassom 
phased array, ultrassom ToFD, medidor de espessura, sistemas 
automáticos de inspeção por ultrassom e correntes parasitas.
Ramo: Calibração de equipamentos, consultoria/assessoria, fa-
bricantes de equipamentos/produtos, prestação de serviços, re-
presentantes de equipamentos/produtos.

Instrumental Inst. de Medição
Av. Leonardo da Vinci, 1051-A - Loja 7 - Vila Guarani
São Paulo/ SP - CEP: 04313-000
instmed@terra.com.br
(11) 5011.0901 Fax (11) 5012.4650
Métodos: Raio X, radioscopia, eddy current, ultrassom, videosco-
pia e microscopia de campo.
Ramo: Reparo/manutenção e representantes de equipamentos/pro-
dutos.

IT - Elétrica Comercial e Serviços - EIRELI - EPP
Rua Dr. Osvaldo Urioste, 229 - Vila Pereira Barreto - São Paulo/SP
CEP: 02936-100 | bel@iteletrica.com.br
(11) 2369.1605
Métodos: Correntes parasitas.
Ramo: Ensino, consultoria/assessoria, prestação de serviços, re-
paro/manutenção e fabricantes de equipamentos/produtos.

K

Kroma Produtos Fotográficos e Representação
Rua Antonio Pedro Figueiredo, 158 - Jd. Virginia Bianca
São Paulo/ SP - CEP: 02355-200
kroma@kroma.net.br
(11) 2204.8960 Fax: (11) 2953.3322
Métodos: Radiografia - filme radiográfico.
Ramo: Fabricantes de equipamentos/produtos, prestação de ser-
viços e representantes de equipamentos/produtos.

Kubika Comercial
Rua Santa Veridiana, 340 A - Vila Maria Alta - São Paulo/ SP
CEP: 02128-000 | kubikac@globo.com
(11) 2636.1128 Fax (11) 2636.3567
Métodos: Boroscopia, correntes parasitas, endoscopia, inspe-
ção visual, líquido penetrante, medição de espessura, partículas 
magnéticas - bobina, partículas magnéticas - eletrodo, partículas 
magnéticas - máquina estacionária, partículas magnéticas - yoke, 
radiografia - filme radiográfico, radioscopia e ultrassom.
Ramo: Calibração de equipamentos, consultoria/assessoria, ela-
boração de procedimentos, fabricação de equipamentos/produ-
tos, implantação de sistemas da qualidade, inspeção de equipa-
mentos, locação de equipamentos, prestação de serviços, reparo/
manutenção, representação de equipamentos/produtos.
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M

M2M do Brasil - Comércio, Serviços e Reperesentações em END
Av. Paulista, 726 - 18º andar - Conj. 1707 - Bela Vista
São Paulo/ SP - CEP: 01310-910
mb@m2mdobrasil.com
(11) 3067.5050
Métodos: Ultrassom.
Ramo: Consultoria/assessoria, fabricação de equipamentos/produ-
tos, prestação de serviços, reparo/anutenção e representantes de 
equipamentos/produtos.

Magnaflux
Av. Jorge Alfredo Camasmie, 670 - Embu das Artes/ SP
CEP: 06816-050
ppaiva@magnaflux.com
(11) 4785.0470 Fax (11) 4785.2600
Métodos: Correntes parasitas, líquido penetrante, partículas 
magnéticas, partículas magnéticas – eletrodo, partículas mag-
néticas - máquina estacionária, partículas magnéticas - yoke e 
ultrassom.
Ramo: Fabricante de equipamentos/produtos e reparo/manutenção.   

Metal-Chek do Brasil Indústria e Comércio
Rua das Indústrias, 135 – Distrito Industrial IV
Bragança Paulista/ SP - CEP: 12926-674
metalchek@metalchek.com.br
(11) 3515.5287
Métodos: Líquido penetrante, partículas magnéticas, partículas 
magnéticas - eletrodo, partículas magnéticas - máquina estacioná-
ria e partículas magnéticas – yoke.
Ramo: Fabricantes de equipamentos/produtos e representantes de 
equipamentos/produtos.

P

Physical Acoustics South America – PASA
Rua Joaquim Antunes, 574/578 - Pinheiros - São Paulo/ SP
CEP: 05415-001
vendas@pasa.com.br
(11) 3082.5111 Fax (11) 3064.0713
Métodos: ACFM, avaliação da integridade - outros, boroscopia, emis-
são acústica, endoscopia, estanqueidade, inspeção de equipamentos 
- outros, inspeção de fabricação - outros, inspeção segurança NR13 
- outros, inspeção visual, líquido penetrante, medição de espessura, 
MFL, ondas guiadas, partículas magnéticas, partículas magnéticas - 
bobina, partículas magnéticas - eletrodo, partículas magnéticas - má-
quina estacionária, partículas magnéticas - yoke, réplica metalográfi-
ca, termografia, ultrassom, ultrassom a-scan, ultrassom automático, 
ultrassom b-scan, ultrassom c-scan, ultrassom digital, ultrassom pha-
sed array, ultrassom ToFD, videoscopia industrial e íris.
Ramo: Calibração de equipamentos, consultoria/assessoria, elaboração 
de procedimentos, fabricantes de equipamentos/produtos, inspeção de 
equipamentos, integridade.estrutural e extensão de vida e prestação de 
serviços.

Polimeter Comércio e Representações Ltda
Rua Frei Caneca, 39 - 1º Andar  - Salas 1 e 2 - Cotia/ SP
CEP: 06706-015
polimeter@polimeter.com.br
(11) 4612-0699
Métodos: Correntes parasitas, campo magnético de fuga, partícu-
las magnéticas, ultrassom.
Ramo: Consultoria/assessoria, elaboração de procedimentos, re-
paro/manutenção e representantes de equipamentos/produtos.

Powertemp Tecnologia Industrial
Av. Pereira Barreto, 2368 - Jd. Paulistano - Santo André/ SP
CEP: 09190-210
powertemp@uol.com.br
(11) 4425.4811 Fax (11) 4426.800
Métodos: Correntes parasitas, partículas magnéticas.
Ramo: Fabricação de equipamentos/produtos e reparo manutenção.

Proceq SAO Equipamentos de Medição
Alameda Jaú, 1905, Conj. 54 - Jardim Paulista - São Paulo/ SP
CEP 01420-007 
giovanni.tambelini@proceq.com 
(11) 3083.3889 Fax (11) 3083.3889
Métodos: Esclerometria, ultrassom, ultrassom por pulso de eco, 
detecção de barras, pull off testing, análise corrosão e análise de 
resistividade do concreto.
Ramo: Fabricantes de Equipamentos/Produtos, reparo/manuten-
ção  e representantes de equipamentos/produtos.

Q

Qualitec Engenharia da Qualidade
Rua Petrovale, 450 - Distrito Industrial Marsil  - Ibirité/ MG
CEP: 32400-000
leandro.melo@qualitecrtd.com
(31) 3288--1350 Fax (31) 3288-1000
Métodos: Digitalização de radiografia, diligenciamento de fabrica-
ção - outros, dutos terrestres, estanqueidade, gamagrafia, holiday 
detector, inspeção de equipamentos - outros, inspeção de fabrica-
ção - outros, inspeção segurança NR13 - outros, inspeção visual, 
líquido penetrante, medição de espessura, medição de radiação 
- outros, partículas magnéticas, partículas magnéticas - bobina, 
partículas magnéticas - eletrodo, partículas magnéticas - yoke, 
radiografia, ultrassom, ultrassom automático e ultrassom digital.
Ramo: Consultoria/assessoria, elaboração de procedimentos, fa-
bricantes de equipamentos/produtos, implantação de sistemas da 
qualidade, inspeção de equipamentos e prestação de serviços.

R

Raimeck Comércio Importação e Exportação
Rua Dr. Sebastião Lappetina Russo, 11 - Jd. Promissão
São Paulo/ SP - CEP: 04753-110
raimeck@raimeck.com.br
(11) 5524-5821
Métodos: Conectores circulares, gamagrafia, medidores de radia-
ção, radioscopia, raios gama-convencional, ultrassom automati-
zado e ultrassom portátil.
Ramo: Consultoria/assessoria em END, representante de equipa-
mentos/produtos.
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S

Serv-End Indústria e Comércio 
Rua Prudente de Moraes, 580 - Jd. Alvorada - Diadema/ SP 
CEP: 09960-500
servend@servend.com.br
(11) 4066-5312 Fax (11) 4066-5203
Métodos: Correntes parasitas, líquido penetrante, partículas 
magnéticas, partículas magnéticas – bobina, partículas magné-
ticas - eletrodo, partículas magnéticas - máquina estacionária e 
partículas magnéticas – yoke. 
Ramo: Calibração de equipamentos, consultoria/assessoria, ela-
boração de procedimentos, fabricantes de equipamentos/produ-
tos, locação de equipamentos, prestação de serviços, reparo/ma-
nutenção e representantes de equipamentos/produtos.

SKE Inspeção e Consultoria
Estrada do Pau Ferro, 1032 - Apto. 104/ Freguesia - Jacarepaguá
Rio de Janeiro/ RJ - CEP: 22743-052
ske@skeisnpecoes.com.br
(21) 3403.3632 Cel. (21) 98284.7765
(TIM) (21) 99630.7888 (VIVO)
Métodos: Inspeção de equipamentos NR-13, boroscopia, corren-
tes parasitas, endoscopia, inspeção visual, leak-testing, líquido 
penetrante, partículas magnéticas - yoke, radiografia, raios gama 
- convencional, termografia, ultrassom, phased array e alpinismo 
industrial.
Ramo: Consultoria/assessoria, fabricantes de equipamentos/pro-
dutos, soldagem e montagem, prestação de serviços.

Soldas Especiais Armênio 
Rua Augusto Ernesto Boettcher, 475 - Floresta  - Joinville/ SC 
CEP: 89212-320
alisson@soldasespeciaisarmenio.com
(47) 3454-1402 
Métodos: Inspeção visual, líquido penetrante, partículas magné-
ticas - yoke, ultrassom.
Ramo: Consultoria/assessoria, fabricantes de equipamentos/pro-
dutos e prestação de serviços.

T

Tecnomedição Sistemas de Medição 
Av. Santa Inês, 1375 - Pq. Mandaqui  - São Paulo/ SP 
CEP: 02415-001
vendas@tecnomedicao.com.br
(11) 6994.0222 Fax (11) 2994.0222
Métodos: Ultrassom. 
Ramo: Calibração de equipamentos,fabricantes de equipamentos/
produtos, reparo manutenção e representantes de equipamentos/
produtos.

TGM - Turbinas Indústria e Comércio
Rod. Armando Salles Oliveira, Km 4,8 - Vl. Industrial
Sertãozinho/SP - CEP: 14175-000
paulo.campos@tgmturbinas.com.br
(16) 2105.2600
Métodos: Análise de vibrações, líquido penetrante, partículas 
magnéticas - bobina, partículas magnéticas - eletrodo, partículas 
magnéticas - yoke e ultrassom.
Ramo: Fabricantes de equipamentos/produtos.

Tracerco do Brasil Diagnósticos de Processos Industriais 
Rua Victor Civita, 66/ Ed. 4 Sala 501/ 502 - Barra da Tijuca 
Rio de Janeiro/ RJ  - CEP: 22775-044
tracerco.brasil@tracerco.com
(21) 3535-7600 
Métodos: Raios gama - convencional.
Ramo: Fabricação de equipamentos, prestação de serviços, produtos.

V

Valbrasil Comércio e Indústria Ltda
Estrada do Cercadinho, 1285 - Jd. América - Belo Horizonte / MG
CEP: 30421-410
(31) 3373.6033
nr13@valbrasilservice.com.br;vendas3@valbrasil.com.br
Métodos: Boroscopia, correntes parasitas, endoscopia, inspeção 
visual, líquido penetrante, partículas magnéticas - yoke, termogra-
fia e ultrassom.
Ramo: Consultoria, fabricante de equipamentos e prestação de 
serviço.

Vital END
Rua Carijós, 997 - Piso 2 - Vila Alzira - Santo André/ SP
CEP: 09180-000 | vendas@vitalend.com.br
(11) 2219-0539
Métodos: Leak-testing, ultrassom.
Ramo: Indústria e comércio.

W

Welding Soldagem e Inspeções 
Rua Aprigio de Araujo, 2.058 - Centro  - Sertãozinho/ SP 
CEP: 14160-550
benedito.dir@welding.com.br
(16) 3942.2023 Fax (16) 3947.3300
Métodos: Avaliação da integridade - outros, diligenciamento de fabri-
cação - outros, endoscopia, espectrometria, estanqueidade, inspeção 
de equipamentos - outros, inspeção de fabricação - outros, inspeção 
eletromagnética, inspeção segurança NR13 - outros, inspeção visual, 
líquido penetrante, medição de espessura, metalografia - outros, partí- 
culas magnéticas, partículas magnéticas - bobina, partículas magné-
ticas - eletrodo e partículas magnéticas - máquina estacionária, par- 
tículas magnéticas - yoke, réplica metalográfica, tratamento térmi-
co - outros, ultrassom e ultrassom a-scan.
Ramo: Consultoria/assessoria,fabricantes de equipamentos/pro-
dutos, inspeção de equipamentos, integridade estrutural e exten-
são de vida, prestação de serviços e reparo/manutenção.
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Henrique Goldberger
Consultor e Tradutor Técnico  – Ensaios Não Destrutivos – Sistemas Aut. e Portáteis de Correntes Parasitas – Nivel 2 em Inspeção 
Automática com Correntes Parasitas pela CMS / França – Certificado Profissional Honorário em END pela Abendi – Diretor Técnico 
da Foerster Imaden durante 20 anos – Gerente Técnico da REM / Divisão END durante 24 anos – Diretor Técnico da CRT durante 
10 anos – Diretor Tecnico da CEI durante 4 anos – Colaborador nas Normas de END na Comissão Aeronáutica Brasileira – Parti-
cipante nas Comissões Técnicas Sectoriais na Abendi.
Fone: (11) 3668-5323 | henrique_eddy@yahoo.com.br  |  henrique.correntesparasitas@gmail.com

Nedo Luiz de Oliveira Júnior
Inspetor qualificado/certificado conforme exigências do SNQC/END nas modalidades: Ultrassom e Líquido Penetrante. (SNCQ/
END.:03283).  Atuação desde março/1996 em construção, montagem e manutenção de equipamentos e instalações, prestando 
serviços de inspeção, planejamento, diligenciamento, follow-up e fiscalização de obras.
Fone: (11) 9 83114.861 / (11) 2408.9793  |  nedo-jr@uol.com.br
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• Ana Paula Giolo e Rui Pereira de Carvalho.
• Jessica Viana e Maria Daniela Sindeaux.
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Jornalista responsável: Edu Oliveira (MTB 47.933)
Comercial: Carlos Eduardo Villar
Web Designers: Henrique Leal e Wellington Rodrigues
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Capa: Giovana Garofalo
Gráfica: Duo Graf

Sede da Abendi
Rua Onze de Junho, 1317 - Vila Clementino
CEP: 04041-054. São Paul0 (SP).
Tel.: (11) 5586-3199. Fax: (11) 5581-1164

Fale conosco
Para anunciar nos veículos da Abendi:
carlos@abendi.org.br
Tel.: (11) 5586-3199.  Fax: (11) 5581-1164
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