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NOVOS N3 NO MERCADO FAÇA PARTE DA CONAPRO, 
AINDA DÁ TEMPO

A Conapro (Comissão Nacional de Profissionais de Ensaios 
Não Destrutivos) nasceu no dia 27 de março, em come-

moração ao Dia do Profissional de END, e caminha para o seu 
primeiro encontro de profissionais. 

O grupo cresceu bastante em três meses. Profissionais de 
várias regiões do país manifestaram interesse em aderir à co-
missão, ajudando a divulgá-la e a estender o convite para novos 
participantes. 

A comissão tem abrangência nacional e atua por meio de 
reuniões presenciais a serem realizadas na sede da Abendi, em 
São Paulo (SP). Quem quiser acompanhar a reunião à distância 
poderá fazê-lo por meio de videoconferências em tempo real. 

O grande objetivo continua sendo a reunião de profissionais 
para promover discussões permanentes sobre as questões que 
mais afetam a categoria.

O grupo ainda está aberto a novos membros. Para fazer par-
te, basta enviar um e-mail para a Andreia Luiza (andreia.luiza@
abendi.org.br) confirmando a participação. dd

O s treze alunos que formaram a pri-
meira turma de oficiais da Abore (As-

sociação Brasileira de Oficiais da Reserva) 
realizaram a última prova no dia 29 de abril 
e foram todos aprovados nos treinamentos 
de Ultrassom N3 e Líquidos Penetrantes N3. 

O convênio entre a Abendi e a Abore foi 
firmado em janeiro de 2013 com o objetivo 
de oferecer cursos a jovens engenheiros das 
Forças Armadas e, ao mesmo tempo, suprir 
a carência do mercado por profissionais de 
Nível 3.

Além da parceria com a Abore, a Abendi 
realiza outras ações com o objetivo de for-
mar novos especialistas. Um bom exemplo 
disso é a parceria com a Abemi (Associação 
Brasileira de Engenharia Industrial) para mi-
nistrar cursos de Ultrassom e Radiografia In-
dustrial em cidades como Porto Alegre (RS), 
São Paulo (SP), Salvador (BA), Recife (PE) e 
Rio de Janeiro (RJ).
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CERTIFICAÇÃO PESSOAL PASSA A SER
OBRIGATÓRIA EM ACESSO POR CORDAS

F oi publicada no Diário Oficial da União do dia 30 de abril a portaria 
593 que insere o anexo de Acesso por Corda (Anexo 1) na Norma 

Regulamentadora Nº35 e torna obrigatória a certificação dos profissio-
nais que atuam na atividade.

A norma estabelece o prazo de seis meses, a contar da data de sua 
publicação, para que as empresas dos mais diversos setores da indús-
tria, cuja atividade esteja relacionada ao método, regularizem a atu-
ação de seus profissionais e fiquem adequadas aos novos requisitos 
da norma. 

O Anexo1 define Acesso por Corda como sendo a técnica de pro-
gressão com o auxílio de duas cordas (uma como mecanismo de aces-
so e outra como segurança), sem considerar as atividades recreacio-
nais, esportivas e turísticas de aventura; os serviços de arboricultura e 
os atendimentos emergenciais de resgate.

Segundo Marcelo Neris, gerente do CEQ Abendi, “a aplicação do mé-
todo por parte dos profissionais que atuam na Construção Civil, em Ma-
nutenção Predial, em Estruturas Metálicas e em Transmissão de Energia, 
por exemplo, após uma análise de risco, pode apresentar vantagens em 
relação a outras formas tradicionais de acesso, como os andaimes”.

O Anexo1 da NR 35 fala que a atividade deve ser desempenhada 
“por trabalhadores certificados em conformidade com as normas téc-
nicas nacionais vigentes de certificação de pessoas”.

No Brasil, a norma em questão é a ABNT NBR 15475 que cita que 
o Organismo de Certificação de Pessoas deve ser acreditado pelo Or-
ganismo Acreditador Nacional, conforme os requisitos da ABNT NBR 
ISO/IEC 17024.

A Abendi, nesse caso, é o Organismo de Certificação de Pessoas acre-
ditado pelo Inmetro como OPC-002 que atende a todos esses requisitos.

Os exames de certificação dos profissionais dessa área também se-
guem a ABNT 15.475 citada e pressupõem o atendimento de pré-requi-
sitos relacionados à escolaridade, aptidão física e experiência profissional.

A certificação, de acordo com a referida norma, trabalha com exames 
teóricos e práticos para três níveis de qualificação profissional (Nível 1, Ní-
vel 2 e Nível 3) e possui validade de três anos.

Pela Abendi, as provas podem ser realizadas nas instalações externas 
de Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR), Canoas (RS), Votorantim (SP) e 
Rio das Ostras (RJ). d

• Caesar Vertical – Rua Capitólio, 215. Belo Horizonte (MG)
Tel.: (31) 2555-5508 | E-mail: contato@caesarvertical.com.br 

• JMF Ferreira – Rua Mario Gomes Cezar, 241. Curitiba (PR)
Tel.: (41) 3078-9585 | E-mail: contato@jmfferreira.com.br

• Stonehenge – Av. Getúlio Vargas, 7122. Canoas (RS)
Tel.: (51)3028-5671 | E-mail: treinamentos@stoneh.com.br

• Task/Polygon – Rua Rogério Cassola, 896. Votorantim (SP) 
Tel.: (15) 3034-8000 | E-mail: task@taskbr.com

• Tech-Insp  – Rua Elizete Cardoso, 03. Rio das Ostras (RJ)
Tel.: (22) 2764-6172 | E-mail: rogeria.paulino@tech-insp.com.br

INSTALAÇÕES EXTERNAS DO CEQ ABENDI

Certificado de treinamento, comprovação de 
treinamento de primeiros socorros (N2 e N3), 
escolaridade mínima, experiência profissional e 
Atestado de Saúde Ocupacional (ASO).
Escolaridade e experiência:
• Nível 1: 4ª série do Ensino Fundamental.
• Nível 2: Ensino Médio, 12 meses de experiência 
e mil horas de acesso. Ou Ensino Fundamental, 
24 meses de experiência e mil horas de acesso. 
• Nível 3: Ensino Médio, 36 meses de experiência 
e três mil  horas de acesso.

REQUISITOS PARA CERTIFICAÇÃO 

Para dar entrada ao processo de certificação, acesse a página: http://abendici.org.br/acesso_cordas/.

NOVA NORMA ABNT REGULAMENTA ATIVIDADE DOS INSPETORES DE FABRICAÇÃO 

F oi publicada, no dia 18 de abril, a nor-
ma ABNT NBR 16278/2014 que regula a 

qualificação e a certificação de inspetores de 
fabricação que atuam no fornecimento de ma-
teriais para a indústria de petróleo e gás. 

Com a norma, a certificação migrará do 
sistema Petrobras para o SNQC (Sistema Na-
cional de Qualificação e Certificação de Pes-
soas) da Abendi.

A previsão é que uma auditoria seja reali-
zada em julho e que o processo de reconheci-
mento inicie em agosto, na Associação.

A Abendi é responsável, há mais de quatro 
anos, pela secretaria do sistema de certifica-
ção da Petrobras que envolve o agendamen-
to de exames, a análise e o processamento 
da documentação. 

Até a elaboração da ABNT NBR 16278, a 
aplicação das provas ocorria apenas na Pe-
trobras, em obediência à norma N-2033 F do 
sistema da empresa.

Atividade e requisitos de certificação
O Inspetor de Fabricação é o profissional 

certificado como N1 ou N2 em uma ou mais 
modalidades da norma (box abaixo) que efe-
tua a inspeção de recebimento ou de pré-
-envio de um produto. 

Em um exemplo simples, uma empresa ad-
quire um grande equipamento de um deter-
minado fabricante e, antes que seja enviado, 
um inspetor certificado acompanha o proces-
so de fabricação, examina e realiza todas as 
vistorias necessárias para garantir que está 
tudo funcionando adequadamente. 

O Inspetor de Fabricação é um profissio-
nal que tem um perfil muito próximo ao de 
um engenheiro, pois, para se certificar, ele 
precisa estar registrado e regularizado junto 
ao CREA (Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia) ou ao CRQ (Conselho Regional de 
Química).

Além disso, o candidato à certificação deve 
possuir diploma de curso técnico ou superior 
e demonstrar experiência em projeto, manu-
tenção, inspeção, fabricação, construção, mon-
tagem e instalação, garantia e controle da qua-

lidade, ou pesquisa e desenvolvimento. 
A comprovação de aproveitamento satisfa-

tório em treinamento com carga horária míni-
ma e conteúdo programático adequado para 
a modalidade e para o nível pretendido agora 
é obrigatória. 

As certificações dos profissionais de todos 
os níveis têm um prazo de validade de 36 me-
ses, a contar da data de emissão do certifica-
do. Antes de completar o período, o inspetor 
precisa solicitar a renovação ou a recertifica-
ção, caso seja o término do segundo período 

de validade, e apresentar os documentos re-
queridos na norma ABNT.

Mercado em crescimento
A Petrobras aumentou muito a demanda 

para esse tipo de profissional nos últimos 
anos. Existem, atualmente, 500 inspetores 
certificados em seu sistema. Mas, na opinião 
de especialistas, esse é um número pequeno 
perto da quantidade de empreendimentos 
que a Petrobras possui nacional e internacio-
nalmente.

Com o surgimento da referida norma ABNT, 
a expectativa é que o Inspetor de Fabricação 
se torne ainda mais valorizado e comece a ser 
disputado também por outros segmentos. 

Até então, sua atuação se restringia apenas 
às atividades de Óleo & Gás porque a norma 
vinha da Petrobras. Com a publicação de uma 
norma nacional, estima-se que esse Inspetor 
de Fabricação seja aproveitado também em 
outros setores do mercado que já fazem uso de 
um profissional semelhante há muito tempo. 

A Norma ABNT NBR 16278/2014 classifica a inspeção de equipamentos em uma série de modalidades. São elas: acessórios de tubulação, caldeiraria e tubulação, eletricidade, instrumentação 
e automação, mecânica, perfuração e produção de petróleo carga e fundeio marítimo, tubos flexíveis e umbilicais.

 MODALIDADES

• A certificação como inspetor de fabri-
cação N1 por 12 meses (no mínimo) é 
exigência para se candidatar ao nível 2 
da mesma modalidade. 
• As modalidades de eletricidade, ins-
trumentação e automação de carga e 
fundeio possuem apenas um nível de 
certificação.

PECULIARIDADES DA NORMA

d
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PRIMEIRA OLIMPÍADA BRASILEIRA DE INSPEÇÃO ACONTECERÁ EM AGOSTO

A 32ª edição do ConaEnd&IEV trará 
uma atração mais do que especial 
para a sua área de exposições: a pri-

meira Olimpíada de Inspeção GE – Abendi. 
O evento, que conta com o patrocínio más-

ter da GE (General Electric), é uma competição 
prática de conhecimentos que destacará o me-
lhor e mais completo inspetor do Brasil. 

Nesta primeira edição, a participação está 
aberta apenas a profissionais certificados como
Nível 2 no método de Ultrassom pelo SNQC 
(Sistema Nacional de Qualificação e Certifica-
ção de Pessoas) da Abendi.

A olimpíada ocorrerá nos dias 19, 20 e 21 de 
agosto em um espaço exclusivo da ExpoEnd (Ex-
posição Técnica de Equipamentos, Produtos e 
Serviço de END e Inspeção), em São Paulo (SP). 

Como acontece
Após se inscrever, o participante realiza tes-

tes teóricos e específicos que classificam os 20 
melhores colocados.

Os finalistas são divulgados e convidados a 
participar de um treinamento opcional para se 
familiarizarem com os equipamentos que se-
rão utilizados nas provas. 

A etapa seguinte é composta por exames 
práticos classificatórios que definem os seis 
melhores inspetores que irão para a disputa 
final da olimpíada. 

As últimas provas serão realizadas dentro do 
ConaEnd&IEV. Será um circuito com três banca-
das, cada uma com uma problemática específi-
ca para solucionar em 10 minutos e se tornar o 
melhor inspetor de Ultrassom N2 do Brasil.

Os problemas são definidos pela Comissão 
Organizadora em campos como Detecção e Di-
mensionamento de Descontinuidade (bancada 
1), Dimensionamento pela técnica AVG/DGS 

OS MELHORES INSPETORES DE ULTRASSOM DO PAÍS REUNIDOS EM UMA DISPUTA QUE DARÁ 40 MIL REAIS EM 
PRÊMIOS AO PRIMEIRO COLOCADO

(bancada 2) e Determinação do Comprimento 
e da Altura de uma técnica escolhida pelo fina-
lista (bancada 3). 

No final, a GE propõe um Desafio Extra aos 
três grandes vencedores da competição. A 
quarta bancada apresenta um problema de 
Phased Array para ser solucionado em 60 mi-
nutos. Esse último desafio é opcional e premia 
o ganhador com um equipamento GE.

A cerimônia de entrega dos prêmios aos 
vencedores da Olimpíada e do desafio da GE 
está marcada para o dia 21 de agosto, dentro 
do próprio ConaEnd&IEV.

Testes teóricos (on-line): ........................................ de 05 a 10 de julho

Teste específico (on-line): ....................................... de 10 a 18 de julho

Divulgação dos finalistas: ...................................... 25 de julho

DATAS IMPORTANTES

Para mais informações, acesse o site oficial do evento: 
http://olimpiadas.abendi.org.br.

Gustavo Loss (foto) é o diretor de vendas 
da América Latina da GE Inspection Techno-
logies, divisão de equipamentos para Ensaios 
Não Destrutivos da GE. 

Em uma entrevista exclusiva ao jornal Des-
taQC, ele responde por que decidiu patroci-
nar a competição e qual é a expectativa da GE 
para as futuras olimpíadas. Confira!

Como surgiu a oportunidade de patrocinar 
a primeira Olimpíada de Inspeção do merca-
do nacional?

Gustavo Loss | A Abendi formatou a olim-
píada e buscava um parceiro para a execução. 
Durante um evento no nosso laboratório de 
aplicações, no Rio de Janeiro, a Abendi se deu 
conta de que a GE seria a empresa ideal para 
esta iniciativa devido ao foco da empresa em 
inovação. Nosso time local gostou muito da 
ideia, que também foi muito bem aceita pela 
liderança da América Latina e da nossa matriz 
nos Estados Unidos que nos dará o apoio com 
os equipamentos para os prêmios.

Esta é uma iniciativa inédita no mercado 
brasileiro. Qual é a expectativa da GE?

Gustavo | A GE já está muito entusiasmada 
em poder participar de um evento inovador e 

ENTREvISTA

nossa expectativa é de uma maior aproxima-
ção com os inspetores que são usuários finais 
dos nossos equipamentos. Queremos, tam-
bém, mostrar, na prática, os aparelhos de Ul-
trassom, fornecendo toda infraestrutura para 
as provas práticas e ministrando treinamentos 
de operação antes da competição. 

Qual a importância deste evento para o 
mercado de END e Inspeção?

Gustavo | Como não existe similar, o even-
to é muito importante para promover os me-
lhores profissionais do mercado, assim como 
para chamar a atenção do público mais jovem 
que está entrando no mercado de trabalho. 

A quantidade de inscrições surpreendeu bas-
tante. Será que esse sucesso deve-se aos prê-
mios que a GE disponibilizou para a disputa?

Gustavo | Acredito que o sucesso veio pelo 
conjunto dos prêmios. Além dos equipamen-
tos, os vencedores terão direito a benefícios 
junto a Abendi e até prêmios em dinheiro, 
mas o fato de ser um evento inédito também 
atraiu bastante a curiosidade dos profissio-
nais de inspeção.  

Quais são os maiores diferenciais dos equi-

pamentos GE USM 36 e do GE USM Go? Por 
que eles se destacam tanto no mercado?

Gustavo | São equipamentos robustos e de 
alta qualidade, com display grande e com boa 
visibilidade em ambientes externos, software 
que disponibiliza diversas funções e curvas de 
forma automática, alto poder de resolução e, 
ao mesmo tempo, muito portáteis e fáceis de 
operar. São equipamentos que oferecem tudo 
que o inspetor precisa. Ele investe uma vez só 
e consegue oferecer serviços de alta qualidade. 

Acredita que a competição se estenda e 
desafie profissionais de outros métodos nas 
próximas edições?

Gustavo | Sim. Nossa intenção, inclusive, 
era promover uma competição mais ampla já 
nesta primeira edição. No entanto, optamos 
por iniciar somente com Ultrassom para ava-
liar melhor os resultados e desenhar futuras 
competições de forma mais embasada.

• 1º Lugar – OURO
(cerca de 40 mil reais em prêmios).
– 1 equipamento de Ultrassom GE USM 36;
– 1 Kit completo de acessórios GE (transdutores, ca-
bos e blocos de calibração);
– Treinamento de Operação (Fornecido pela GE);
– Prêmio em dinheiro – R$ 5.000,00;
– Isenção da taxa de certificação no método de Ul-
trassom por 10 anos;
– Isenção na filiação de sócio por 10 anos;
– Medalha.
• 2º Lugar – PRATA
– 1 equipamento de Ultrassom GE USM Go;
– Treinamento de Operação (Fornecido pela GE); 
– Prêmio em dinheiro – R$ 1.000,00;
– Isenção na filiação de sócio por 10 anos;
– Medalha.
• 3º Lugar – BRONZE
– 1 Medidor de Espessura GE;
– Treinamento de Operação (Fornecido pela GE); 
– Tablet;
– Medalha.
• Prêmio do desafio extra
– 1 equipamento Phasor XS GE com acessórios.

PREMIAÇÃO

Treinamento prático (opcional): .............................. 19 de agosto

Prova prática (classificatória): ................................ 20 de agosto

Prova final: ............................................................. 21 de agosto
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TERMOGRAFIA TEM NOVA NORMA ABNT
Recentemente, foi publicada a norma ABNT NBR 16292 
que trata da medição e da compensação da temperatura 
aparente refletida utilizando câmeras termográficas. A norma 
pode ser adquirida no site  www.abntcatalogo.com.br.

LAborAtório EX EM EsCoLA
púbLiCA do rio dE JAnEiro 
Os professores Reneval Ferreira e Carlos Henrique da Silva 
Rocha idealizaram e instalaram um laboratório de instala-
ções Ex (Atmosferas Explosivas) na Escola Técnica Estadual 
Juscelino Kubitschek para treinar alunos do Ensino Médio. 
O laboratório conta com seis cabines modulares, contendo 
equipamentos Ex dos tipos à prova de explosão, seguran-
ça aumentada, não-acendível e segurança intrínseca.
Além da montagem do laboratório, os professores também 
desenvolveram as apostilas e as provas práticas dos cursos.

• CEQ Angra dos Reis (Sequi Petrobras) – Rodovia Gov. Mario Covas – (Rio - Santos) km 467 – Monsuaba (RJ)

• CEQ Contagem (Senai) – Via Sócrates Mariani Bittencourt, 711 - Cinco (MG) 

• CEQ Rio de Janeiro (Senai) – Rua São Francisco Xavier, 601 - Maracanã (RJ) 

• CEQ Salvador (Senai/ Cimatec) – Av. Orlando Gomes, 1845 – Piatã (BA) 
 
• CEQ São José dos Campos (Sequi Petrobras) – Rodovia Presidente Dutra – Km 143 (SP)

• CEQ São Paulo (Abendi) – Avenida Onze de Junho, 1.218 – Saúde (SP)
 
• CEQ São Paulo (Sabesp) – Rua Sumidouro, 448 – Pinheiros (SP)

Conheça a relação de Centros de Exames de Qualificação (CEQs)

Confira a relação dos próximos  treinamentos Abendi para a formação profissional 
 

Particulas Magnéticas (Nível 3) 4 a 8 de agosto Abendi (SP)

Líquidos Penetrantes (Nível 3) 01 a 05 de setembro Abendi (SP)

Ultrassom aplicado a Solda por Resistência a Ponto (automobilístico) 8 a 12 de setembro Abendi (SP)

Ultrassom (Nível 3) 13 a 25 de outubro Abendi (SP)

Minicurso de Phased Array 14 e 15 de setembro Abendi (SP)

Ensaios Radiográficos (Nível 3) 22 a 29 de setembro Abendi (SP)

Nivelamento (Nível 3) 10 a 21 de novembro Abendi (SP)

             Tema Período   Local

Mais informações no Setor de Treinamentos da Abendi: Tels.: (11) 5586-3175 ou (11) 5586-3141. E-mail: treinamentos@abendi.org.br.



Rua Francisco Joaquim de Oliveira Filho, 
123 – Pindamonhangaba – SP

CEP 12425-130 - Tel.: (012) 3522-4078
E-mail contato@endtreinamentus.com.br
Treinamentos (Ultrassom);Treinamento geral; 

Treinamento Específico para todos os subníveis; 
Treinamento com Elaboração de Instruções 
Técnicas; Treinamento Prático Medição de 
Espessura; Treinamento Prático Chapas 

Laminadas; Treinamento Prático Subnível S1; 
Treinamento Prático Subnível S2; Treinamento 

Prático Subnível S2,1; Treinamento Prático 
Subnível S3; Treinamento Prático Subnível S4; 
Treinamento Prático Subnível AE1; Treinamento 

Prático Subnível AE2

END Treinamentus
Treinamentos, Capacitação e Orientação 

em Ensaio por Ultrassom Insdustrial
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