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A Abendi

A Associação Brasileira de Ensaios Não Destrutivos e Inspeção é uma entidade técnico-científica, sem fins econômicos, de 
direito privado, fundada em 1979, com a finalidade de difundir as atividades de Ensaios Não Destrutivos (END) e Inspeção, 
preservando a vida das pessoas e o meio ambiente.

Por meio de ações de qualificação e certificação de pessoas, normalização, treinamentos, pesquisas e projetos técnicos, eventos 
e publicações, voltadas à qualidade, aprimoramento tecnológico, saúde e segurança do trabalho e gestão empresarial, a Asso-
ciação atua em vários setores como o de petróleo e gás, nuclear, químico, siderúrgico, mineração, naval, automotivo, ferroviário, 
papel e celulose, eletroeletrônico e geração de energia.

Visão

Ser uma entidade globalmente reconhecida pela difusão das atividades de Inspeção e Ensaios Não Destrutivos, através da ex-
celência de suas ações.

Missão

Difundir as atividades de Inspeção e Ensaios Não Destrutivos, preservando a vida e o meio ambiente.

Valores organizacionais

• Integridade: práticas e princípios éticos no relacionamento entre colaboradores, parceiros, clientes e fornecedores
• Tecnologia: busca constante pela atualização e inovação tecnológica
• Confiabilidade: compromisso em obter a máxima eficiência em nossos serviços
• Transparência: na gestão de nossas atividades e processos
• Comprometimento: valorização constante dos funcionários, colaboradores e associados

Credenciamentos e reconhecimentos

• Acreditada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), do Ministério do Desenvolvimento, In-
dústria e Comércio Exterior, como Organismo de Certificação de Pessoas - OPC-002, conforme a Norma ISO 17024, para o trei-
namento, a qualificação e certificação de pessoas em END, baseada nos critérios da Norma ISO 9712.
• Credenciada desde 2003 pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) como Organismo de Normalização Setorial - 
ONS-58, para a elaboração de normas de END.
• Credenciada desde 2009 pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), para atuar como instituição 
de Pesquisa & Desenvolvimento P&D, nas áreas de interesse da indústria de óleo e gás.
• Reconhecida pelo Comitê Internacional de Ensaios Não Destrutivos - ICNDT através do Mutual Recognition Agreement (MRA) 
de seu Sistema de Qualificação e Certificação de Pessoas.
• Qualificada desde 2006 como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), pelo Ministério da Justiça.
A Abendi foi reconhecida, em 14 de agosto de 1997, como entidade tecnológica setorial (ETS) pelo Ministério da Ciência, Tec-
nologia e Inovação (MCTI) e administra e dissemina informações tecnológicas sobre Ensaios Não Destrutivos, visando a uma 
maior competitividade do complexo industrial em nível nacional e internacional.



CONHEÇA UM POUCO MAIS AS PRINCIPAIS ATIVIDADES DA ABENDI

Certificação de Pessoas

Na área de Qualificação e Certificação, a Abendi iniciou, em 1981, o Sistema Nacional de Qualificação e Certificação de Pessoas 
em ensaios não destrutivos (SNQC/END), que conta com a participação de diversas empresas representativas dos vários seg-
mentos da indústria nacional.

O SNQC foi oficialmente implantado em 1988 com abrangência nacional e levou ao estabelecimento de critérios e regras em 
conformidade com os requisitos nacionais e internacionais. A Abendi é acreditada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qua-
lidade e Tecnologia (Inmetro), do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, como Organismo de Certifica-
ção de Pessoas – OPC-02, conforme a Norma ABNT NBR ISO 17024, para qualificação e certificação de pessoas em END, baseada 
nos critérios da Norma ABNT NBR ISO 9712.

Treinamentos 

A Abendi oferece treinamentos em Ensaios Não Destrutivos e Inspeção em diversos segmentos, nos formatos Presenciais, Aber-
tos, In company, EAD e Webinar. Realizados na sede da Associação e nos Organismos de Treinamentos Reconhecidos.

Área Técnica

Desde 2004 a Abendi vem atuando fortemente nas atividades de Normalização em nível nacional, e este trabalho, que iniciou 
na ABNT, expandiu e hoje estamos trabalhando também no âmbito Mercosul e com a secretaria de um Comitê Técnico da ISO, 
a de Emissão Acústica, além de participar ativamente do desenvolvimento das demais normas internacionais de END., além da 
participação no desenvolvimento das demais normas internacionais de END.

Execução de atividades de pesquisa e desenvolvimento (P&D), dirigidas para metrologia científica e industrial, normalização 
técnica, avaliação da conformidade para controle de qualidade, homologação e certificação de novas metodologias, produtos, 
processos e unidade-piloto.

Eventos

A Abendi promove congressos, encontros, conferências e feiras direcionadas aos profissionais, pesquisadores, professores e 
estudantes evolvidos com a área de END e Inspeção, setores industriais e desenvolvimento de tecnologias, promovendo a inte-
gração e network entre os participantes.

Comunicação

O Setor de Comunicação Institucional da Abendi é responsável por todos os nossos canais de informação Com comprometimen-
to e rapidez, os veículos são abastecidos por notícias sobre as novidades da área de END&Inspeção. Conheça nossas publicações 
e Redes Sociais: Site, Facebook, Linkedin, Youtube, Twitter, Revista Abendi, AbendiNews, DestaQC, CordaNews e Guia de END.



SAIBA PORQUE ASSOCIAR-SE À ABENDI
BENEFÍCIOS OFERECIDOS
Descontos
• Exames de certificação (teórico e prático) - em média, 20% e parcelamento do exame prático;
• Manutenção da anuidade da certificação;
• Treinamentos Abendi (presenciais e/ou à distância (EAD);
• Treinamentos nos OTR´s - Organismos de Treinamentos Reconhecidos;
• Eventos promovidos pela Abendi (inscrição);
• RAC - Registro de auditores certificados, em qualquer nível de certificação;
• Compra de publicações técnicas e produtos institucionais da biblioteca.

Oportunidades
• Bolsas para treinamentos oferecidos no OTR e Abendi (presenciais e/ou à distância - EAD), conforme disponibilidade); *
• Bolsas de certificação; *
• Sala de atendimento exclusivo ao sócio nos eventos realizados pela Abendi e no exames do SNQC;
• Serviço de orientação para carreiras – Soluções para o desenvolvimento do capital humano. 
Acesse: maturidadeprofissional.com.br, e conheça as opções e informe-se como usufruir deste benefício em: socios@abendi.org.br
(*) O processo de concessão de bolsas possui um regulamento próprio. Consulte.

Publicações Gratuitas para Sócios
• Seis edições, anuais, da Revista Abendi (também on-line);
• Guia de END (anual);
• destaQC (boletim trimestral sobre qualificação e certificação);
• Abendinews (blog com novidades diárias);
• Cordanews (blog com novidades sobre a área de acesso por corda);

Acesso à Área Restrita pelo Site da Abendi
• Consulta técnica: respostas às dúvidas enviadas para socios@abendi.org.br; 
• Divulgação da relação dos sócios, em dia, e profissionais certificados;
• Banco de currículos, profissional disponibiliza seu currículo para empresas associadas;
• Banco de vagas para as empresas divulgarem novas oportunidades;
• Simulado de questões: para auxiliar na preparação dos exames teóricos de certificação.

Comissões e Comitês
• Os associados podem participar de comitês e comissões técnicas;
• Os membros têm descontos especiais para participação nos eventos da Abendi;

Biblioteca Técnica
• Espaço para o sócio consultar o acervo, trabalhos técnicos, periódicos, artigos, apostilas e outros materiais.



Desconto progressivo!
Quanto mais tempo como sócio, maior o desconto!

1 ano    -
2 anos    5% 
4 anos    7% 
6 anos    10% 
8 anos    12% 
10 anos    15% 
12 anos    17% 
Acima de 14 anos   20%

VALORES 2017

Sócio Individual  R$ 387,00
Profissional*   R$ 262,00 
Aspirante**   R$ 96,00
Aspirante on line**  R$ 41,00

* Profissional: (SNQC, RAC e Acesso por Corda)
**Consulte as regras e os benefícios com o setor de sócios.

Convênios
• Parcerias que beneficiam nossos sócios com descontos em clínicas oftalmológicas, locadoras de veículos, hotéis e clínicas 
odontológicas. Confira no endereço abendi.org.br/convênios.

Clube Abendi
O Clube Abendi tem o objetivo de ampliar os benefícios oferecidos aos sócios por meio da parceria com a empresa C.AMARAL.
• Descontos exclusivos para Previdência privada, Seguro saúde, Seguro de veículo, Seguro de vida, Seguro de responsabilidade 
civil e profissional, Linhas de financiamento de imóvel e consórcios.

Homenagem ao Sócio Jubileu
• O Jubileu significa a importância da parceria do sócio com a Abendi, que colabora, anualmente, com o desenvolvimento tec-
nológico das atividades de END. Uma celebração em que homenageamos os sócios e as empresas associadas, que permanecem 
no quadro da Abendi sem interrupções.

NOVOS BENEFÍCIOS
• Novos Simluados de questões: Acesso por corda, Phased Array e Inspeção de Fabricação (Acessórios de Tubulação, Caldeiraria).
• VAGAS.COM: Neste ano de 2016 fechamos um parceria com o vagas.com, onde disponibilizamos vagas de empregos  aos nos-
sos associados.

É sócio? Então, receba o seu Cupom de Desconto!

Agora o sócio da Abendi recebe um cupom de desconto de 15% nos serviços/atividades da Abendi para utilizar em treinamento 
(exclusivo da Abendi), inscrições para participar dos eventos da Abendi e qualquer produto da biblioteca. Deve ser utilizado no 
ano da filiação ou renovação, “não é acumulativo”. 

Acesse o site abendi.org.br, preencha o cadastro e fique sócio!



ATUAMOS EM

Ensaios Não Destrutivos

Movimentação de CargasAtmosferas Explosivas

Setor Eólico

Acesso por Corda

E MAIS:

• Aeroespacial
• Auditores de Sistemas de Gestão
• Automotivo 
• Construção Civil
• Conteúdo Local
• Drones
• Eletromecânico
• Energia
• Inspeção de Fabricação
• Inspeção em Faixa de Dutos
• Inspeção Remota Subaquática

• Metroferroviário
• Metrologia
• Mineração
• Naval
• Óleo & Gás
• Papel e Celulose
• Petróleo/Petroquímico
• Saneamento Básico
• Serviços de Redes de Distribuição e Ramais de Água
• Siderurgia
• Termografia



Biblioteca Abendi

Aqui você encontra publicações essenciais para os interessados em Ensaios Não 
Destrutivos e Inspeção.

Caderno de Exercícios
• Estanqueidade
• Ensaio Visual
• Líquido Penetrante
• Partículas Magnéticas
• Processos de Fabricação
• Ultrassom

DVD’s
• Líquido Penetrante
• Partículas Magnéticas
• Radiografia Industrial
• Ultrassom pela técnica Phased Array

E ainda apostilas técnicas, normas técnicas da ASME e ABNT e também os produtos 
Abendimania! 

Valores sob consulta: bilbioteca@abendi.org.br

Manual 
Acesso por Corda

Livro
Atmosferas Explosivas

E-book’s: Radiografia Digital - ToFD e Phased Array - 
Guia Termonautas Termografia Infravermelha

Lançamentos

Livros
• Atmosferas explosivas
• Fundamentos do Ensaio de Vazamento e Estanqueidade
• Introdução à Metalurgia e aos Materiais Metálicos
• Ensaio Visual
• Líquido Penetrante
• Partículas Magnéticas
• Manual de Acesso por Corda
• Processos de Fabricação
• Radiografia e Radioscopia Técnica de Microfoco
• Radiografia Industrial
• Ultrassom



Serviço de atendimento ao sócio:
Av. Onze de Junho, 1317 – Vila Clementino - CEP: 04041-054 – São Paulo (SP)

Tel.: (11) 5586-3190 ou (11) 5586-3146 - Fax: (011) 3302-5850
socios@abendi.org.br

abendi.org.br a.b.e.n.d.i

abendi_end

associacao.abendi Abendi Associação

abendinews.org.br Abendi

Sócios Patrocinadores

destaqcQC


