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F az bonito, novamente, a equipe 
Axis em competição de Acesso 
por Corda. Desta vez, o grupo, 

formado pelos profissionais Eduardo e 

Equipe brasileira certificada pela Abendi 
foi a única convidada para evento no Chile 
de Acesso por Corda

Ao participar de três competições internacionais, em menos de um ano, os profissionais da 
Axis subiram ao pódio em todas elas

Cíntia Gobo e Tiago Nunes, todos cer-
tificados pela Abendi, conquistaram o 
primeiro lugar nas categorias Equipes, 
Individual Master e Feminino no Cam-

peonato Chileno de Acesso por Corda, 
no fim do ano passado em Santiago. 
No mesmo formato do evento europeu 
“Championnat de France Cordistes”, as 

  Um dos campeonatos internacionais disputados pela Equipe Axis
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  Final em equipes

disputas incluíram as modalidades: Mas-
ter, Feminino, Estrangeiro Residente, Sê- 
nior e Equipes.

‘’As etapas são todas disputadas indi-
vidualmente, ou seja, todos contra todos 
nos dois primeiros dias, com as mesmas 
provas para todas as categorias, sendo 
que cada competidor tem sua classifica-
ção atualizada a cada prova realizada, e 
os quatro melhores tempos, masculinos 
e femininos, se classificam para as semi-
finais individuais.

Os testes individuais somam para a 
classificação em equipes, então os três 

integrantes têm de estar bem pontua-
dos para ter a chance de se classificar na 
categoria em equipes, o que aconteceu 
conosco’’, explica Eduardo Gobo.

O nível das provas, acrescenta Gobo, 
estava muito alto. “Havia muitos elemen- 
tos de teste, desde içamento, espaço con- 
finado, movimentação de cargas, que-
bra de tensão, montagem de tirolesa e 
resgates complexos. Os tempos de pla-
nejamento e execução eram curtos, nos 
submetendo a desafios intensos, tanto fí- 
sicos como psicológico. Um dos organiza- 
dores era francês, e participa das com-

petições anuais na França desde a dé-
cada de 90. Também tivemos um chefe 
dos bombeiros, da região de Val Paraíso, 
um ponto turístico chileno; e um espanhol 
com vasta experiência no mundo vertical, 
filho de um escalador ícones na Espanha, 
por escalar em alto nível com 61 anos, 
instrutor N3 de Acesso por Corda.

Além dos troféus, os vencedores rece-
beram um kit com equipamentos da área, 
como cintos, capacetes, polias, ascenso-
res, mosquetões, cintas de ancoragens 
e uma premiação em dinheiro para cada 
categoria. Parabéns aos campeões! CN



4 
CordaNews 15 | Janeiro, fevereiro e março de 2019  |  Notícias

  Semifinais - Individual master

  Prova classificatória Chile
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Semifinais Individuais

  Podio
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C om sede na Áustria, o Comitê 
Internacional de Ensaios Não 
Destrutivos (ICNDT), maior au-

toridade mundial no assunto, confere, 
mais uma vez à Abendi, o reconheci-
mento como entidade de excelência na 
certificação de pessoas em END, para 
produtos soldados e, desta vez, am-
pliando para fundidos, forjados e tubu-
lares, nos cinco principais métodos de 
END. Em suma, isso quer dizer que os 
nossos profissionais certificados estão 
alinhados aos preceitos de qualidade 
e confiabilidade da ISO 9712 (a norma 
internacional para qualificação e certifi-
cação de pessoas em END). Além disso, 
continuam a ter representatividade no 
seleto grupo do MRA - o convênio de re-

Abendi é a única no Brasil com
reconhecimento internacional em END
Quem mais ganha com essa conquista é o profissional certificado,  em termos de
visibilidade e valorização no mercado de trabalho

conhecimento multilateral da instituição 
em questão, que harmoniza os procedi-
mentos para a certificação de pessoas, 
reforçando a confiabilidade das ativida-
des de inspeção, elevando o nível de se-
gurança nas indústrias e possibilitando 
a eliminação de barreiras burocráticas 
no momento da contratação de espe-
cialistas entre os países listados nesse 
acordo.  “Com essa chancela do ICNDT, 
reafirmamos que nossas certificações 
são conduzidas com qualidade, correção 
e comprometimento. Além disso, a har-
monização do sistema de certificação 

Para conhecer quais entidades fazem parte do MRA acesse: http://www.icndt.org/.

com outros países abre novas oportuni-
dades aos nossos profissionais’’, desta-
ca o gerente de certificação da Abendi, 
Maurício Ballarine. Lembrando que o 
reconhecimento em END vale para os 
seguintes métodos: Ultrassom (US), Ra-
diografia (ER), Líquido Penetrante (LP), 
Partículas Magnéticas (PM) e Ensaio Vi-
sual (EV), nos três níveis de certificação. 
Também é importante destacar que o 
Reconhecimento e o decorrente Certifi-
cado de Conformidade tem duração de 
três anos: de 21 de janeiro de 2019 a 20 
de janeiro de 2022. CN
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Nunca se esquecer que é uma ativida-
de de risco, revisar sempre os equipa-
mentos e, na dúvida, pergunte, aprenda 
sempre com os mais antigos. Lembre-
se sempre, também, que o trabalho em 
equipe é fundamental para alcançar as 
metas definidas pela empresa e manter-
se atualizado às normas regulamenta-
doras e, principalmente, aos padrões de 
segurança.

   
6. Faça qualquer comentário que con-

sidere relevante.
Nos anos 90, éramos dezenas e, hoje, 

somos milhares. Vejo um desenvolvimen-
to, nas próximas décadas, mais acelera-
do, tanto no setor offshore, como nas re-
finarias de petróleos, indústrias em geral, 
construção civil na implantação e manu-
tenção de novos parques eólicos e mais 
centros de capacitação espalhados pelo 
Brasil. No momento que todas as grandes, 
médias e pequenas empresas, perceberem 
a eficiência, segurança e o mínimo impac-
to visual que o acesso por cordas oferece, 
não vão querer utilizar outro método para 
a execução dos seus projetos.CN

C om a falta de uma norma interna-
cional específica ao trabalho em 
altura, o Sistema de Certificação 

em Acesso por Corda da Abendi é bem 
aceito em outros países. Desenvolvido 
por profissionais renomados no mercado, 
o sistema segue os preceitos da NR-35, 
a norma regulamentadora, do Ministério 
do Trabalho e Emprego (MTE), que esta-
belece os requisitos mínimos de proteção 
à atividade. Na entrevista abaixo, você 
conhece Daniel Ollé Colman (Em primie-
ro plano na foto ao lado), profissional da 
área com muita experiência em trabalhos 
no exterior, em países, por exemplo, como 
Portugal, Espanha e França.

1. Porque escolheu certificação em 
Acesso por Corda da Abendi?

Vi que era necessário para ser compe-
titivo no mercado de trabalho, que cada 
dia exige mais expertise do profissional. 

2.  Como não existe uma norma inter-
nacional para regulamentar a ativida-
de, como é a aceitação da certificação 
Abendi em outros países?

Como acontece no Brasil hoje em dia, 
na maioria dos países industrializados já 
existem suas normas vigentes e seus or-
ganismos de certificação, sendo assim, o 
profissional com a certificação de Acesso 
por Corda Abendi deverá se adequar ao 
mercado local. Assim como um profissio-
nal francês certificado pela SFETH que 
deseja trabalhar no Brasil. Caso, no país 
de destino não tenha regulamentação na- 
cional, a certificação Abendi de acesso 
por cordas será um diferencial no proces- 
so seletivo. O Brasil é a referência na 
América Latina quando se fala em acesso 
por corda, pelos projetos complexos rea-
lizados e alto nível de seus profissionais.  

        
3. De que forma a certificação mudou 

a sua realidade profissional?
Da seguinte maneira: se eu não tivesse a 

certificação de Acesso por Corda da Aben-
di, estaria fora do mercado de trabalho.

Ultrapassando fronteiras...

4. Conte alguma experiência sua fora 
do país? 

A mais singular foi chegar com jun-
to com mais três amigos, Zé Humberto 
Matias de Paula Filho, Rodrigo Severo e 
Marcelo Vazzoler, aos – 649 metros dos 
-1122 metros do abismo Gouffre Ber-
ger, situado no Parc Naturel Regional du 
Vercors, próximo à Grenoble, na França. 
Ali, na década de 50, Joe Berger, Fer-
nand Petzel, Jean Lavigne, entre outros, 
desenvolveram e testaram os primeiros 
equipamentos, como: stop, croll e o as-
censor de punho. Ter a oportunidade de 
conhecer um pouco esse caminho, estar 
nos mesmos fracionamentos e desvios 
onde a parte da técnica de Acesso por 
Cordas surgiu, com um cenário de abis-
mos escuros, terrenos irregulares, esta-
lactites e cachoeiras, exige um longo e 
extremo preparo físico e capacidade de 
trabalhar em equipe. 

5. O que você diz para quem pretende 
ingressar no segmento?

Que quanto mais capacitado ele es-
tiver melhor vão ser as oportunidades. 
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Onde fazer seu exame prático de AC?
A excelência na formação profissional sempre foi uma prioridade da Abendi. Por isso, os exames práticos de Acesso por 

Corda só podem ser realizados em instituições auditadas pela organização, conhecidas como Instalações Autorizadas. 
Sabe quais são elas e onde estão localizadas:

A7 Treinamentos & Serviços
 Rio das Ostras (RJ) 

(22) 2764-5546
administrativo@a7br.com

ALTIPLANO
Rio de Janeiro (RJ) 
(21) 3178-6275

atendimento@altiplanotreinamentos.com.br

CERRO – CT IBEX
Curitiba (PR)

(41) 3093-5877
treinamentos@cerro.eng.br

CT ROPE
Canoas (RS)

(51) 3032-1219
treinamento@gruporope.com

NR Treinamentos
Blumenau (SC)

(47) 3330-8427
daniela@nrtreinamentos.com.br

PRÓ SAFE
Valinhos (SP)

(19) 3929-5183
prosafe@prosafe.srv.br

TASK ACADEMY
Votorantim (SP)
(15) 3034-8000
task@taskbr.com
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APLICAÇÃO DE DRONES EM 
INSPEÇÕES INDUSTRIAIS
Grande oportunidade de obter conhecimentos específicos em inspeções 
industriais através de Drones, operar RPAS em áreas industriais, preparar 

e verificar os ajustes do sistema e muito mais!

T R E I N A M E N T O

SAIBA MAIS tre inamentos@abendi .org.br
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 Sócios Patrocinadores

Venha para a Abendi e esteja em contato com as principais tendências
e inovações tecnológicas das áreas de Ensaios Não Destrutivos

e Inspeção do Brasil, torne-se um sócio!
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