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O ano de 2014 foi tema de uma campanha interna que mobilizou todas as áreas da Associação: 
Ano do Cliente Abendi.

O propósito, como o próprio nome justifica, foi colocar o cliente no centro da atenção de todos 
os colaboradores, encontrar diferentes maneiras de aprimorar nosso atendimento e, claro, em lingua-
gem empresarial, colocar para rodar.

Entre essas soluções, estão as funcionalidades disponibilizadas na área restrita do profissional Abendi, 
quais sejam: 

Impressão (ou reimpressão) do boleto para pagamento de filiação (sócio), manutenção e exames 
(SNQC) por meio de cartão de débito e crédito, ou pelo banco. Todas essas facilidades estão disponíveis 
na área restrita do site Abendi. Veja como é fácil!

site abendi: a serviço dos
profissionais certificados
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Outros recursos também disponíveis são o Download de certificados para impressão e a visualização 
do Agendamento de Exames e das Notas. Importante: a partir de 2015, as notificações de exames não 
serão mais enviadas pelo correio. Portanto, para saber as datas dos exames, será necessário entrar na 
área restrita e procurar no agendamento. É muito simples: os links estão na relação de opções da área 
restrita. Acompanhe:

Outra novidade é o Extrato de Certificação. Esta tela, cujo link é Resumo das Certificações,  permite o  
acompanhamento da situação de cada certificação que você, profissional SNQC, possui. Veja o exemplo: 

Por fim, agora você pode (e deve) atualizar seu cadastro na Abendi. Clique em Meus Dados e altere 
todas as informações que julgar necessárias. 

 

MODERNIZAMOS a carteira profissional 
e incluímos informações por meio da inser-
ção do QRCode. Ele dá acesso à consulta da 
lista de profissionais certificados.

d
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U m site e um informativo específicos sobre 
Acesso por Corda. Estas são as novidades 

que a Abendi criou para manter os profissionais 
da área sempre atualizados sobre as novidades do 
setor e para facilitar o processo de certificação no 
método.

Para Marcelo Neris, gerente do CEQ Abendi, as 
novidades são fundamentais para dar suporte ao 
profissional de Acesso por Corda e para atender às 
demandas. “Começamos a atuar nesse mercado 
em 2005, por solicitação de nossas empresas as-
sociadas. Foi  quando criamos a certificação em 
Acesso por Corda. Hoje, estamos com cerca de 
1300 profissionais certificados e precisamos esta-
belecer uma comunicação com eles. Desta forma, 
o site e o informativo foram muito bem-vindos”, 
comenta Marcelo.

Danilo Stocco, gerente de Certificação da Abendi, 
comenta que esses veículos de comunicação são de 
fundamental importância. “Agora temos um canal 
formal para troca de informação com nossos atuais 
e futuros profissionais de Acesso por Corda”.

O primeiro CordaNews circulou no dia 2 de de-
zembro e teremos mais edições no próximo ano.

acesso por corda 
tem site e informativo 
prÓprios
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A Abendi finalizou as questões das provas e 
lançou a certificação para profissionais Nível 

1 em Termografia. 
A certificação segue os preceitos da NA-009 

(Qualificação e Certificação de Pessoal em Ter-
mografia) que tem como base a ISO 18.436-7 
(Condições de Monitoramento e Diagnóstico de 
Máquinas – Requisitos para Qualificação e para a 
Certificação de Pessoal. Parte 7: Termografia).

A certificação de profissionais de Termografia di-
vide-se em três níveis crescentes, de acordo com as 
responsabilidades dos inspetores.

No Nível 1, o profissional tem as seguintes atri-
buições:

• Aplicar a técnica básica de medição de tempe-
ratura com termografia;

• Ajustar parâmetros e operar uma câmera de 
Termografia para a coleta de dados com segurança;

• Prevenir, minimizar ou controlar fontes de erros;
• Detectar falhas básicas e indicações não con-

formes, de acordo com instruções estabelecidas;
• Realizar pós-processamento básico de imagens 

(ferramentas de medição, ajuste de emissividade, 
ajuste de escala);

• Alimentar um banco de dados para análise de 
tendências;

• Verificar a validade da calibração e o correto 
funcionamento dos sistemas de medições termo-
gráficas;

• Avaliar e registrar os resultados de testes e re-
latar as anomalias térmicas;

• Estar hábil a reconhecer e prevenir ou contro-
lar fatores que resultem na aquisição de dados de 
baixa confiabilidade.

certificação profissional em

termografia

PRÉ-REQUISITOS:

Candidatos N1: Ensino Técnico de Nível Mé-
dio, seis meses de experiência profissional e 40 
horas de treinamento.

Exames de Termografia
A certificação exige aprovação nos exames teó- 
rico e prático. A prova teórica é composta por 60 
questões de múltipla escolha que devem ser re-
solvidas em até 120 minutos. 
O exame prático é um teste representativo de 
uma determinada aplicação técnica. O candidato 
deve interpretar as condições de contorno e os 
resultados obtidos na Termografia.
As provas são conduzidas pelos CEQs (Centros de 
Exames de Qualificação) reconhecidos pela Abendi.

Mais teMpo no exaMe teórico específico
A partir de janeiro de 2015, o tempo para a realização do exame teórico específico aumentará de 40 
para 60 minutos, o que expressa uma média de três minutos para a resolução de cada questão. 
O exame específico é composto por 20 questões de múltipla escolha que abordam temas como equi-
pamentos, procedimentos de ensaios, técnicas operacionais e, no caso de testes N2, critérios de acei-
tação do método de END aplicável ao setor industrial para o qual a certificação é requerida. 

d

d
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J á está disponível a certificação na categoria 1 
do método de Análise de Vibrações, confor-
me a NA-004. 

A norma estabelece a sistemática adotada pela 
Abendi para a qualificação e para a certificação de 
pessoas que realizam Análises de Vibrações para 
monitoramento de estado e fazem o diagnóstico 
de falha das máquinas. 

As cerificações dividem-se em quatro categorias 
de competências: Coletor de Dados de Vibração 
(categoria 1), Analista de Vibração (categoria 2), 
Especialista de Análise de Vibração (categoria 3) 
e Especialista Sênior em Análise de Vibrações (ca-
tegoria 4).

A certificação, em quaisquer das modalidades, 
exige o cumprimento de determinados pré-requi-
sitos. No caso do primeiro nível, a categoria 1, o 
profissional precisa ter concluído o Ensino Médio, 

certificação em análise de vibrações

comprovar presença em treinamento de 32 horas 
e possuir seis ou mais meses de experiência em 
monitoração e diagnóstico de máquinas.

O Coletor de Dados de Vibração é um profissio-
nal qualificado para realizar atividades elementa-
res de medição de vibração e acompanhamento 
do estado das máquinas utilizando instrumentos 
de um canal.

Competências: 
• Operar instrumentos portáteis como coletores 

e analisadores, com rotas pré-programadas;
• Fazer leituras de monitores permanentes;
• Transferir os resultados para o banco de dados 

e carregar rotas do computador;
• Realizar medidas em máquinas que operam 

em regime permanente, seguindo procedimentos 
pré-definidos;
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• Comparar níveis de vibrações contra valores de 
alerta pré-estabelecidos;

• Cuidar, operar com segurança e realizar testes 
funcionais básicos nos instrumentos portáteis;

• Informar sobre anormalidades no funciona-
mento das máquinas através de inspeção sensitiva.

ExAMEs
O diferencial da certificação deste método é que 

não existe prova prática. A certificação é alcançada 
apenas com a aprovação no exame teórico que tem 
a finalidade de avaliar o conhecimento do candida-
to em desenvolver as competências requeridas.

Para ser aprovado, o candidato precisa obter 
aproveitamento de, no mínimo, 75%. 5% a mais 
do que a exigência dos outros métodos. 

O exame para o primeiro nível é composto por 50 
questões de múltipla escolha de natureza prática. 

O treinamento é obrigatório e contempla grupos 
de conhecimento como: Princípios e Vibrações (6 
horas), Medidas de Vibração (8 horas), Processa-
mento Digital de Sinais (2 horas), Monitoramen-
to do Estado das Máquinas (2 horas), Diagnóstico 
de Falhas (2 horas), Ações Corretivas (2 horas), 
Conhecimento sobre Equipamentos (8 horas), En-
saios de Aceitação (2 horas). d
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A NA-001, norma que discorre sobre a qualifi-
cação e certificação de pessoas em Ensaios 

Não Destrutivos em Soldas, passou, este ano, por 
uma revisão que alterou pontos importantes do 
texto. 

Confira abaixo as novidades:
Experiência profissional para o processo de cer-

tificação: Os candidatos devem apresentar toda 
a experiência profissional antes da realização do 
exame prático. Agora, o candidato pode apresen-
tar pelo menos 10% da experiência profissional 
exigida na NA-001 após a aprovação no exame te-
órico e o restante do requisito em até 24 meses 
após a aprovação nos exames práticos.

O nome do profissional será incluído na lista de 
profissionais certificados apenas quando apresen-
tar toda a experiência exigida na norma. 

alterações recentes da na-001
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Renovação: No final do período de cinco anos, a 
contar da data da certificação, o profissional deve 
apresentar comprovação de atividades e acuidade 
visual. O profissional que não conseguir comprovar 
atividade contínua e satisfatória (sem interrupção 
significativa), deve realizar exames de recertifica-
ção. Este processo é válido apenas para a renova-
ção. Ou seja, depois de um novo período de cinco 
anos, o profissional deverá fazer novamente o exa-
me para o processo de recertificação.

Recertificação: Após 10 anos, a contar da data 
de certificação, o profissional deverá apresentar 
comprovação satisfatória das atividades, acuidade 
visual e realizar exames de recertificação. O pro-
fissional que não for aprovado nos requisitos terá 
sua certificação cancelada e deverá se submeter a 
uma nova certificação. d

A ABNT publicou a norma ABNT NBR 16314 que estabelece procedimentos para calibração e critérios 
de aceitação para os instrumentos de ensaio por Ultrassom Phased Array. 
A atividade emprega a técnica de defasagem dos sinais de excitação ou recepção entre os canais que 
utilizam transdutores multielementos.

NORMA ABNT DE METROlOgIA
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treinamento de líquido penetrante n3
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J á estão abertas as inscrições para a turma de 
Líquido Penetrante N3 que ocorre na sede da 

Abendi, em São Paulo (SP), do dia 02 ao dia 06 
de fevereiro.

O principal objetivo do curso é preparar profis-
sionais N2 para atuarem como supervisores N3 
em Líquido Penetrante.

O treinamento é importante para que os profis-
sionais de LP possam supervisionar operações de 
END. O supervisor elabora e valida instruções e pro-
cedimentos de ENDs; interpreta códigos, normas, 
especificações e procedimentos; designa o méto-
do específico, os procedimentos e as instruções 
de ENDs a serem utilizados; orienta e supervisio-
na todas as obrigações dos profissionais N1 e N2.

O treinamento tem carga horária de 40 horas/
aula e fornece um certificado para cada aluno 
que tiver aproveitamento igual ou superior a 
70% e frequência mínima de 75%.

Programa: 
• Princípios físicos do ensaio;
• Técnicas de ensaio; 
• Processamento;
• Equipamentos e materiais de ensaio;
• Códigos, normas, procedimentos e segurança.

A associação fornece todo o material necessário 
ao bom acompanhamento do curso. Entre eles; li-
vro, handbook e study guide de Líquido Penetrante.

Para inscrições e mais informações, envie um 
e-mail para treinamentos@abendi.org.br. d
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O trabalho da Abendi secretariando o ABNT/
ONS-58, Organismo de Normalização Se-

torial da ABNT (Associação Brasileira de Normas 
Técnicas) que trata de Ensaios Não Destrutivos, 
começou em dezembro de 2003, e, até o momen-
to, já foram produzidas mais de cem normas dire-
cionadas para a área de END.

A Abendi é a única associação nacional que pode 
criar e editar normas técnicas referentes a Ensaios 
Não Destrutivos em nome da ABNT, além de re-
presentá-la no Comitê Mercosul de Normalização 
e nas reuniões da ISO.

A atividade inclui organizar reuniões com espe-
cialistas, promover discussões sobre temas espe-
cíficos e condensar as informações e os conheci-
mentos em procedimentos que orientam a prática 
nacional.

As normas são elaboradas com o objetivo de 
reunir as melhores tecnologias e as mais adequa-
das condutas para a realização de determinada 
atividade.  Além disso, elas possibilitam reduções 
de custos e aumentam a credibilidade das empre-
sas na prestação de serviços.

Acompanhe abaixo as sete normas de END pu-
blicadas no ano de 2014:

ABNT NBR NM 326:2014. Ensaios Não Destru-
tivos – Montagem de sensores piezoelétricos de 
contato para Emissão Acústica – Procedimento.

ABNT NBR NM 337:2014. Ensaios Não Destruti-
vos – Ensaio de Emissão Acústica (EA) em vasos e 
tanques de plástico reforçado com fibra de vidro 
(PRFV) – Procedimento.

ABNT NBR NM 338:2014. Ensaios Não Destruti-
vos – Ensaio de Emissão Acústica (EA) em tubos re-
forçados com resina termocurada – Procedimento.

ABNT NBR NM 339:2014. Ensaios Não Destru-
tivos – Ensaio de Emissão Acústica (EA) em vaso 

sete novas normas mercosul sobre end

de pressão metálico durante o ensaio de pressão 
– Procedimento.

ABNT NBR NM 340:2014. Ensaios Não Destruti-
vos – Ensaio de Emissão Acústica (EA) de tanques 
metálicos de armazenamento, com líquido à pres-
são atmosférica e baixa pressão.

ABNT NBR NM 341:2014. Ensaios Não Destruti-
vos – Ensaio de Emissão Acústica (EA) – Verifica-
ção de sensores.

ABNT NBR NM 342:2014. Ensaios Não Destruti-
vos – Partículas Magnéticas – Detecção de descon-
tinuidades.

DEscONtOs PArA cOMPrA
Há quatro formas de ganhar desconto na aquisi-

ção de norma técnicas junto à ABNT. Veja abaixo 
se você se enquadra em alguma delas:
1) Sócio ABNT e integrante das comissões. Os só-
cios da associação ou pessoas que colaboraram 
em pelo menos 75% das reuniões das comissões 
de estudo que trabalharam na elaboração da nor-
ma têm direito a um exemplar da norma brasileira.
2) Integrante das comissões, não associado à ABNT. 
Os integrantes das comissões, não sócios da institui-
ção, que tenham participado em pelo menos 75% das 
reuniões para sua elaboração, têm desconto de 50% 
na aquisição de um exemplar da norma brasileira.
3) Pequenas e microempresas. As MPEs podem 
adquirir o documento por 1/3 do valor. 
4) Profissionais de engenharia, arquitetura e 
agronomia do Brasil. Desconto de 50% se estive-
rem inscritos no Sistema CONFEA/CREA e abati-
mento de 60% se forem associados à Mutua. 

As normas estão disponíveis no site da ABNT 
(www.abntcatalogo.com.br) e podem ser adquiri-
das nesse site ou pelos telefones (11) 3017-3600 e 
(21) 3974-2300.

Quem quiser participar do desenvolvimento das normas de END deve enviar um e-mail 
para normalizacao@abendi.org.br.

d
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r ecentemente, o Bureau de Certificação infor-
mou que os profissionais que possuem cer-

tificações estrangeiras em Acesso por Corda têm 
até o dia 31 de janeiro de 2015 para entrar com a 
solicitação para prestar os exames de qualificação.

Vale ressaltar que a oficialização do pedido ocor-
re com o envio da documentação e com o paga-
mento do boleto bancário.

O prazo em questão destina-se a profissionais 
que são certificados por organismos como IRATA, 
ANETVA, SOFT e SPRAT e pretendem ter a certifi-
cação pela Abendi no mesmo nível.  Aqueles que 
atuam como N2 e N3 e não solicitarem até esta 
data terão que iniciar todo o processo novamente, 
partindo do Nível 1.

ListA DE DOcUMENtOs sOLicitADOs:
• Formulário de solicitação de exames (FM180);
• Termo de reconhecimento para participação de 
exames de Acesso por Corda (FM 191);
• Código de ética de Acesso por Corda (FM192);
• Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) com apti-
dão para trabalho em altura;
• Cópia do RG, CNH ou CREA;
• Cópia do CPF;
• 02 fotos 3x4 (recentes);
• Cópia do certificado de escolaridade;
• Cópia do certificado de treinamento (requisitos 
do DC033);
• Certificado de treinamento de Primeiros Socor-
ros, conforme NA006;
• Comprovante de experiência profissional, con-
forme NA006.

VALOrEs:
AC-N1.
Exames prático e teórico:
R$ 1.385 (sócio da Abendi) e R$ 1.636 (não sócio).
AC-N2.
Exames prático e teórico:
R$ 1.637 (sócio) e 1.889 (não sócio).

eXpira em Janeiro o praZo para solicitação 

de eXame em acesso por corda

d
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TEMA PERÍODO   LOCAL
Líquido Penetrante N3 02/02 a 06/02 São Paulo
Inglês Técnico Preparatório para N3 02/02 a 06/02 São Paulo
Webinar | Reciclagem para instrutores: US (Novas Regras) 02/02 a 05/02 Virtual
Formação de Inspetores de Equipamentos¹ 23/02 São Paulo
Documentos Técnicos de Soldagem e END¹ 24/02 e 25/02 São Paulo
Seleção e Aplicação de Materiais 02/03 a 06/03 São Paulo
Webinar | Conhecimentos Gerais (Ultrassom) 04/03 Virtual
Partículas Magnéticas N3 09/03 a 13/03 São Paulo
Inspection, Repairs and Alterations of Pressure Equipment² 10/03 e 11/03 São Paulo
Inspeção de Fundo de Tanque por Vazamento de Fluxo 11/03 São Paulo
Magnético
Básico de END 16/03 a 20/03 São Paulo
Webinar | Elaboração de Procedimento de LP (ASME V) 24/03 e 25/03 Virtual
Radiografia Digital: Princípios e Normas 25/03 a 27/03 São Paulo

CONFIRA A RElAÇÃO DE TREINAMENTOS DA ABENDI PARA A FORMAÇÃO PROFISSIONAl

1 Realização em parceria com a FBTS (Fundação Brasileira de Tecnologia da Soldagem). 2 Realização em parceria com a ASME (American Society of Mechanical Engineers ).
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• 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)

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; Trein-
amento Específico para todos os subníveis; Treinamen-
to com Elaboração de Instruções Técnicas; Treinamen-
to Prático Medição de Espessura; Treinamento Prático 
Chapas Laminadas; Treinamento Prático Subnível S1; 
Treinamento Prático Subnível S2; Treinamento Práti-
co 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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