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I naceitável. Palavra alguma traduz melhor a 
opinião de qualquer empregador sobre ma-
quinário parado na empresa. Um problema 

dessa natureza pode significar perda de mercado 
para a concorrência. Considerada como uma po-
derosa estratégia de manutenção preditiva, a Aná-
lise de Vibrações (AV) é uma ferramenta de inspe-
ção cada vez mais usada no sentido de reduzir ao 
máximo essas falhas operacionais. Quem trabalha 
nesse segmento tem sempre inúmeras opções de 
colocação no mercado. Mas, para isso, é preciso 
ser qualificado na técnica. A Abendi oferece Certi-
ficação Profissional em AV e já está aplicando exa-
mes para a Categoria 1 do processo. O interessado 
em se certificar no sistema deve apresentar à As-
sociação uma ficha de solicitação assinada e pre-
enchida, cópia do RG, do CPF, do diploma escolar 
e do certificado de treinamento.

Os profissionais certificados em Análise de Vi-
brações são classificados em quatro categorias 
crescentes de qualificação, que serão apresenta-
das, basicamente, a seguir:

Categoria 1 – Coletor de Dados: é quem reali-
za as atividades elementares de medição de vi-
brações e o acompanhamento das condições das 
máquinas, utilizando instrumentos de um canal. 
Os profissionais certificados nesta categoria não 
devem ser responsáveis pela escolha de sensores, 
nem pela análise ou avaliação dos resultados das 
medições, a não ser para identificar condições de 
alerta com base em categorias preestabelecidas. 

ANÁLISE DE VIBRAÇÕES APLICA EXAMES

d

Categoria 2 – Analista de Vibrações: profissional 
capaz de fornecer medidas e análises elementares 
de vibração em equipamentos industriais, utilizan-
do instrumentos de um canal, com e sem sinal de 
trigger para indicação de fase, seguindo procedi-
mentos comprovados e preestabelecidos. 

Categoria 3 – Especialista em Análise de Vibra-
ções: nessa função, é necessário ter qualificação 
para coordenar programas de monitoramento e 
diagnóstico das máquinas por Análise de Vibra-
ções, de acordo com procedimentos comprovados 
e preestabelecidos. Além disso, esse profissional 
deve acumular todo o conhecimento e as habilida-
des estabelecidas para a Categoria 2.

Categoria 4 - Especialista Sênior em Análise de 
Vibrações: certificação que prepara o trabalhador 
para supervisionar todos os tipos de programas de 
medida e análise de vibrações para monitoramen-
to e diagnóstico das máquinas. Nessa atividade, 
o profissional certificado para a Categoria 4 deve 
acumular todo o conhecimento e as habilidades 
estabelecidas para a Categoria 3. 

Para mais informações, basta acessar o site da Abendi (www.abendi.org.br) e clicar em Certificação.

Quem é especializado em Análise 
de Vibrações tem sempre inúmeras 
oportunidades de emprego. Mas, 
para isso, é preciso se qualificar
na técnica.
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O processo de reconhecimento dos profissio-
nais certificados em Inspeção de Fabricação 

(IF) pelo SEQUI-Petrobras para o Sistema de Cer-
tificação Abendi (SNQC) termina no dia 31 de 
agosto. Quem perder esse prazo não poderá 
mais solicitar o reconhecimento e terá de reali-
zar um novo processo de certificação, apresen-
tando até comprovante de treinamento, como 
estabelece a NA-012 (Norma Abendi que define 
as regras inerentes à atividade).

Ao solicitar o reconhecimento, o candidato de- 
ve encaminhar à Associação a qualificação váli-
da no SEQUI e uma série de documentos, como 
atestado de acuidade visual e cópias do CPF e 
RG. O profissional aprovado recebe certificado, 
Cartão de Profissional Certificado e Livro de Re-
gistro de futuras atividades. 

Vale destacar que o inspetor de fabricação re-
aliza a inspeção de recebimento ou de pré-envio 
de um produto nas seguintes modalidades: me-
cânica; eletricidade; tubos flexíveis e umbilicais; 
caldeiraria e tubulação; acessórios de tubulação; 
instrumentação e automação; perfuração e pro-

RECONHECIMENTO DE CERTIFICAÇÃO EM
IF VENCE NESTE ANO
O profissional que perder o prazo deverá apresentar comprovante de 
treinamento

dução de petróleo, carga e fundeio marítimo.

Parceria

A Abendi secretaria o SEQUI Petrobras na certi-
ficação de inspetores de fabricação desde 2010. 
O processo de migração de sistema começou em 
abril do ano passado, com a publicação da norma 
ABNT NBR 16278, que determina as regras de qua-
lificação e certificação de inspetores de fabricação 
que trabalham com o fornecimento de materiais 
para a indústria de petróleo e gás.

Normas

 A NA-012 é o documento que estabelece o pro-
cesso de certificação de Inspetores de Fabricação, 
baseado  na ABNT NBR 16278/2014. A norma em 
questão é complementada pelo DC-054, que de-
fine os critérios especificados referentes ao reco-
nhecimento da certificação em Inspeção de Fabri-
cação do Sistema SEQUI Petrobras. O documento 
está disponível para download no site da Abendi. d

• 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)
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SANEAMENTO BÁSICO: QUALIFICAÇÃO NA ÁREA TAMBÉM É UMA FORMA DE ECONOMIZAR ÁGUA

Sistema de Certificação de
Pessoas para Instalação e
Manutenção de Redes, Ramais 
e Unidades de Medição de
Água está com processo de 
reconhecimento em aberto para 
profissionais Nível 1.
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E mbora o risco iminente de falta de água no pla-
neta seja um assunto antigo, há tempo não se 
via tamanha discussão sobre o tema. Na Aben-

di a pauta também está em alta, mas sob uma ótica 
positivista, a de contribuir com a preservação desse 
valioso recurso. Nesse sentido, a Associação desen-
volve dois sistemas de certificação: os processos de 
Detecção de Vazamentos Não Visíveis e o recém-lan-
çado Sistema de Certificação de Pessoas para Instala-
ção e Manutenção de Redes, Ramais e Unidades de 
Medição de Água, ambos em parceria com a Sabesp.

Aliás, esse último, atualmente, está com processo 
de reconhecimento em aberto para profissionais N1. 
É importante esclarecer que, diferentemente do siste-
ma de certificação oferecido a quem está ingressando 
em uma determinada área, o processo de reconheci-
mento tem suas peculiaridades. Entre elas, a validade 
do certificado, que é de dois anos, e os critérios, que 
são totalmente baseados no currículo dos profissio-
nais, dispensando o treinamento exclusivo previsto 
na NA-020 e os exames (teórico e prático).

No caso da Certificação de Pessoas para Instalação 
e Manutenção de Redes, Ramais e Unidades de Medi-
ção de Água, o reconhecimento profissional acontece 
em três níveis: ajudante (N1); encanador ou agente 
de saneamento ambiental (N2); e fiscal ou encarrega-
do (N3). Para se inscrever no processo, basta apresen-
tar, para a Abendi, documentos pessoais e atestado 
de acuidade visual; preencher e assinar o ‘’código de 
ética’’ e comprovar escolaridade e experiência profis-
sional.  Quem for aprovado recebe o Cartão de Pro-
fissional Certificado e o Livro de Registros de futuras 
atividades.

Vale destacar que a certificação é o atestado de con-
fiabilidade do trabalho realizado pelos profissionais, 
que reconhece a excelência de suas habilidades, com-
petências e conhecimentos.

“O processo de certificação, que está vinculado a um 
sistema de capacitação no mesmo conteúdo técnico, 
abrange e beneficia todas as partes envolvidas. O 
profissional certificado é mais valorizado e mais bem 
remunerado, o empregador ganha com a redução de 
retrabalhos e desperdícios, com o aumento de produ-

SANEAMENTO BÁSICO: QUALIFICAÇÃO NA ÁREA TAMBÉM É UMA FORMA DE ECONOMIZAR ÁGUA
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tividade e, finalmente, com a diminuição da rota-
tividade de mão de obra. A Sabesp e a sociedade 
ganham com o aumento de qualidade dos servi-
ços executados e a consequente redução de per-
das reais, e também com a maior confiabilidade 
do sistema de abastecimento”, atesta o gerente do 
Departamento de Engenharia da Operação (TOE) 
da Sabesp, Alex Orellana.

Detecção de Vazamentos Não Visíveis

Considerada pela Sabesp como uma das ações 
mais importantes dentro dos programas de redu-
ção de perdas nas redes de distribuição de água, 
essa certificação começou a ser discutida entre 
Abendi e Sabesp em 1999, com o objetivo de me-
lhorar a qualidade da mão de obra do setor de 
saneamento, especialmente quanto ao trabalho 
oferecido pelas empresas contratadas. Logo em 
seguida, foi criado um comitê técnico setorial com 
a participação das empresas de saneamento e das 
prestadoras de serviços do estado para discutir e 
elaborar documentos como procedimentos, ins-
truções, apostilas e questões de provas.

Dois anos depois, foi lançada a Certificação em 
Detecção de Vazamentos Não Visíveis. De lá para 
cá, o sistema evoluiu significativamente, com 193 

profissionais certificados até o momento. Além 
disso, dados da Sabesp comprovam que, graças a 
essa qualificação, houve queda no índice de des-
perdício de água: as perdas de 20,3% no início de 
2014 ficaram em 19,8% em junho do mesmo ano, 
bem abaixo da média nacional de 37%. 

“O objetivo principal da criação desse sistema 
foi o de disseminar e padronizar os procedimentos 
básicos para detecção de vazamentos não visíveis, 
exigindo-se um nível mínimo de conhecimento e ha-
bilidade por parte dos prestadores desse tipo de ser-
viço”, recorda o engenheiro da Divisão de Controle 
de Perdas Centro – Mcep e integrante do Comitê de 
Saneamento da Abendi, José Ricardo Bueno Galvão.

Para ingressar no processo de certificação, bas-
ta acessar o site da Abendi: www.abendi.org.br, 
clicar em Certificação e, na sequência, em Como 
solicitar e escolher a área de sua preferência.

Vazamento registrado durante teste hidrostático.

d

Dados da Sabesp comprovam
que, graças à qualificação na área, 
o índice de desperdício de água
em junho de 2014 ficou em 19,8%, 
bem abaixo da média nacional.
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TREINAMENTO DE ULTRASSOM N3

A Abendi confirmou a data do próximo treina-
mento de Ultrassom N3, que será realizado na 

sede da Abendi, em São Paulo (SP). As aulas come-
çam no dia 6 de abril, se estendem até o dia 17 do 
mesmo mês e prometem reciclar profissionais para 
atuarem como especialistas de Ultrassom. Além 
disso, o treinamento prepara candidatos para os 
exames específicos de certificação (provas D, E e F). 

Rui Pereira de Carvalho, professor e coordena-
dor do curso há quase quatro anos, ressalta que 
este tipo de treinamento, no Brasil, só pode ser 
ministrado pela Abendi. 

“Existem poucos profissionais N3 no mercado. 
Mais precisamente, 27, o que é pouco para um país 

de dimensões continentais como o Brasil”, afirma. 
O especialista N3 em Ultrassom atua, na maioria 

dos casos, no setor de Óleo e Gás e em indústrias 
petroquímicas. 

O conteúdo programático do curso passa por temas 
como revisão da teoria (prova D); terminologia, funda-
mentos e princípios físicos; equipamentos e acessórios; 
aplicações específicas; calibração do sistema de ensaio; 
técnicas especiais e utilização do método AVG/DGS; có-
digos, normas e procedimentos (provas E e F).

Todo o material didático é fornecido pela associa- 
ção (handbook, study guide e livro de Ultrassom) e o 
investimento é de R$ 5.799 para sócios da Abendi e de 
R$ 6.130 para não sócios. d
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C om a promessa de retomar o Setor Metroferroviário, estimulando 
a população a trocar o ônibus pelo trem, justamente por este últi-
mo ser mais seguro, menos poluente e livre de congestionamen-

tos, o governo incentivou a Abendi a criar um Sistema de Certificação na 
área com foco em duas atividades: uma voltada à qualificação de pessoal 
em END para Via Permanente e a outra para Material Rodante.

Além do incentivo recebido, a Abendi já havia percebido no mercado a 
necessidade de qualificar pessoal em END com procedimentos específi-
cos para o setor.

O processo vem sendo desenvolvido pelo Comitê Setorial Metroferroviá-
rio, formado por representantes de empresas dos segmentos de fabricação 
de componentes ferroviários, logística, inspeção, além de especialistas da 
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e do Metrô-SP.

“Recentemente, visitei as frentes de trabalho de expansão da ferrovia e 
percebi muitos avanços. A ferrovia no Brasil está crescendo muito. Serão 
necessários muitos profissionais para a manutenção, incluindo a inspe-
ção por ENDs. Além disso, já está havendo procura por qualificação nesse 
segmento’’, afirma o gerente técnico da Pasa/NDT do Brasil, Sebastião 
Lucas de Barros Filho.

De forma geral, o sistema vai qualificar profissionais que trabalham 
tanto na fabricação dos trilhos, eixos e rodas, como na inspeção desses 
equipamentos em operação. E a demanda pela certificação deve ser alta, 
pois os planos do governo (anunciados em 2013) para os próximos 25 
anos incluem a ampliação da malha, o desenvolvimento de Trens de Alta 
Velocidade (TAVs) e monotrilhos. Os recursos virão do Programa de In-
vestimentos em Logística (PIL), que prevê a construção de 10 mil km de 
novas ferrovias, com investimentos da ordem de R$ 91 bilhões (dos quais 
R$ 56 bilhões serão usados em cinco anos). 

Atualmente, o comitê está finalizando as normas (NA-27 e NA-28) e os 
Documentos Complementares (DCs) com as atribuições necessárias para 
a qualificação na área. Já está definido, por exemplo, que o sistema prio-
rizará o método de Ultrassom (US).

Participe dos trabalhos do Comitê Setorial Metroferroviário! Envie um e-mail 
para helio@abendi.org.br e contribua com o desenvolvimento do setor.

ABENDI LANÇA
CERTIFICAÇÃO NO SETOR

METROFERROVIÁRIO

d

d

A demanda por qualificação na área deve ser 
alta, já que o governo pretende construir 10 mil 
km de ferrovias em cinco anos.
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NORMAS ABNT
RECEBEM ALTERAÇÕES 

E m função de algumas correções realizadas re-
centemente, a ABNT resolveu republicar algu-

mas de suas normas que abordam os métodos de 
Emissão Acústica e Partículas Magnéticas. 
Confira, a seguir, as normas em questão:
ABNT NBR NM 337 – Ensaios Não Destrutivos – En-
saio de Emissão Acústica (EA) em vasos e tanques 
de plástico reforçado com fibra de vidro (PRFV) – 
Procedimento.
Esta é uma norma Mercosul que estabelece os re-
quisitos para o ensaio de Emissão Acústica (EA) de 
vasos e tanques, equipamentos de plástico refor-
çado com fibra de vidro (PRFV) sobre pressão ou 
vácuo para determinar sua integridade estrutural.
ABNT NBR NM 338 – Ensaios Não Destrutivos – 
Ensaio de Emissão Acústica (EA) em tubos reforça-
dos com resina termocurada – Procedimento. 
Esta é a norma Mercosul que estabelece os requi-
sitos mínimos para a inspeção ou monitoração por 
Emissão Acústica (EA) de tubos reforçados com re-
sina termocurada (TRRT), para determinar a inte-
gridade estrutural. Técnica aplicável a tubos, aces-
sórios, juntas e tubulações.
ABNT NBR NM 340 – Ensaios Não Destrutivos – 
Ensaio de Emissão Acústica (EA) de tanques me-
tálicos de armazenamento, com líquido à pressão 
atmosférica e baixa pressão.
A norma Mercosul estabelece as diretrizes para 
o método de ensaio de Emissão Acústica (EA) de 
tanques de armazenamento não enterrados, no-
vos ou em serviço.
ABNT NBR NM 342 – Ensaios Não Destrutivos – Par-
tículas Magnéticas – Detecção de descontinuidades.

A norma Mercosul estabelece o procedimento 
para a realização do Ensaio Não Destrutivo de Par-
tículas Magnéticas para detecção de descontinui-
dades superficiais e subsuperficiais, em materiais 
ferromagnéticos.

As normas estão disponíveis para consulta no se-
tor de Normalização e na Biblioteca da Abendi.

Mais informações pelo e-mail normalizacao@
abendi.org.br ou pelo telefone (11) 5586-3195.

9 |  destaQC  no 83
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SIMULADO DE CD

O Simulado on-line de Controle Dimensional é 
uma importante novidade para o sócio Abendi. 
O benefício oferece mais uma ajuda aos 
profissionais N2 que se preparam para 
a prova teórica do terceiro nível.
Ao todo, existem cinco simulados disponíveis
aos associados na Área Restrita do site. 
Além do método de Controle Dimensional, 
os outros simulados finalizados são de
Líquido Penetrante, Partículas
Magnéticas, Ultrassom e
Conhecimentos Básicos. 
As 50 questões de múltipla escolha foram
selecionadas, compiladas e revisadas por
especialistas N3 ao longo de cinco meses. 
Para Irani de Oliveira, gestora responsável
pelo setor de Sócios da Abendi, os simulados 
on-line são ótimas oportunidades para o
profissional se autoavaliar.
“Não adianta só estudar, é 
preciso colocar em práti-
ca, fazer exercícios e os 
simulados on-line são 
a ferramenta de que 
profissionais e alunos 
dispõem para testar 
seus conhecimentos. 
Afinal, como tudo 
na vida, quanto mais
treinamos, maiores e
melhores são os resultados”.

ABENDI DISPONIBILIZA DOIS NOVOS 

BENEFÍCIOS PARA OS SÓCIOS 

SIMULADOR DE US

O Simulador de Ultrassom é outro
benefício oferecido aos sócios em 2015. 
Trata-se de um software que
ajuda os candidatos na preparação para 
os testes práticos de Ultrassom.
O simulador possibilita a construção do corpo
de prova (CP); a introdução de descontinuida-
des; a seleção do aparelho; a realização da
calibração; a inspeção do que foi construído
com base nas imagens criadas,
entre outras atividades. O simulador 
está instalado nos computadores 
da Biblioteca Abendi e pode ser utilizado 
por todos os associados. 
Além disso, os sócios que desejarem comprar a 
licença do programa têm desconto com a GMTEC. 
“A Abendi busca, continuamente, novas
formas de auxiliar seus associados. A ideia do 
simulador surgiu durante uma reunião com um 

especialista N3 da Abendi. A discussão era 
sobre como estimular os profissionais a pra-

ticarem mais. Então, a Abendi encontrou 
a GMTEC que adotou a ideia, firmou a

parceria e desenvolveu o
software”, declara Irani. 
Segundo a gerente, a equipe tra-
balha agora em um novo bene-

fício para facilitar a recertifica-
ção profissional. “O projeto

ainda está começando, mas, em
breve, surgirão novidades”.

SEJA SÓCIO E DESFRUTE DESTE E DE OUTROS BENEFÍCIOS EXCLUSIVOS.
Mais informações: (11) 5586-3141 ou através do e-mail (socios@abendi.org.br).

d
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FALE CONOSCO
Tire suas dúvidas e utilize este importante canal de comunicação.

O FALE CONOSCO é o principal canal de comu-
nicação da Abendi com seus sócios, profissionais, 
alunos e clientes.

É o caminho mais rápido para obter resposta a 
uma dúvida, conseguir uma informação específica, 

apresentar uma sugestão ou mesmo registrar uma 
crítica que nos ajude a aprimorar nossos serviços.

Portanto, caso precise falar com a Associação, cli- 
que no ícone FALE CONOSCO que aparece em des-
taque, no topo do site (www.abendi.org.br).

Após clicar em FALE CONOSCO, o site levará para uma página com um pequeno formulário a ser preenchi-
do. As informações nele solicitadas são importantes não só para direcionar suas dúvidas ou seus pedidos 
para os setores e para as pessoas responsáveis, agilizando o processo de resposta, mas também para atu-
alizar seus dados no sistema Abendi.

Todos os campos marcados com asterisco (*) devem ser preenchidos; caso contrário, não teremos como 
responder adequadamente a sua mensagem.
Após preencher os espaços obrigatórios e redigir sua mensagem, é só clicar no botão ENVIAR que apare-
cerá uma imagem confirmando o envio.
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NOTAS DAS PROVAS
Você sabia que pode consultar a nota das suas provas na área restrita do site da Abendi?
O site permite que o aluno consulte o resultado dos exames a qualquer momento e é uma ferramenta 
muito útil para quem está ansioso para descobrir se conquistou ou não a certificação desejada.
Para se cadastrar na área restrita, você precisa fazer login usando o e-mail e a senha cadastrados no site 
da Abendi.

Após acessar a Área Restrita aos profissionais SNQC; aparecerá, no canto 
esquerdo, um menu com acesso a várias páginas.

A correção das provas e a inclusão dos resultados no sistema dependem de alguns procedimentos. Por-
tanto, as notas levam certo tempo para aparecer no sistema. Em média, são sete dias úteis para exames 
teóricos e 20 dias úteis para exames práticos.  

IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS
Outra dúvida muito comum enviada para o FALE CONOSCO refere-se ao caminho para fazer o download e 
imprimir os certificados já emitidos. 
Para acessar a página e fazer o download do(s) arquivo(s), o profissional precisa entrar na Área Restrita aos 
profissionais e clicar em DECLARAÇÕES – PROFISSIONAL CERTIFICADO, link visualizado no menu lateral.

Clique em EXAMES e NOTAS que você terá acesso a todos os resultados de provas registrados no sistema. 
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Após clicar nesse link, você terá acesso à página específica com as qua-
lificações vigentes, a descrição do método com o nível correspondente 
e a data de validade da certificação. 
Ao clicar em DOWNLOAD DO CERTIFICADO, na coluna da direita, é pos-
sível abrir ou fazer o download do documento para o computador e 
imprimi-lo.

Os documentos estão em PDF. Para abri-los, é imprescindível ter no 
computador um software de leitura chamado Adobe Reader.
Esse software pode ser “baixado” gratuitamente na página da Adobe
(https://get.adobe.com/br/reader).

TEMA  PERÍODO
Técnicas de Proteção contra Deterioração e Corrosão de Equipamentos de 06 a 17/4
Revisão NR13 – Caldeiras, Vasos de Pressão e Tubulação  de 06 a 8/4
Ultrassom N3  de 06 a 17/4
Máquinas Estacionárias – Princípios do Ensaio  de 13 a 15/4
Código B31.3 Tubulação de Processo  de 13 a 16/4
Seleção e Aplicação de Materiais  27/4
Fabricação e Inspeção em Pás Eólicas  27 e 28/4
Inspeção em Vasos de Pressão (Nordeste)  27 e 30/4
Correntes Parasitas N3 de 27/4 a 04/5
Inspeção de US com cabeçotes EMAT 04/5
Análise de Riscos em Empreendimentos de Construção e Montagem de Instalações Industriais  de 04 a 8/5
Inspeção por US no Setor Ferroviário 21/5
Inspeção de Dutos Terrestres, Ensaios e Testes de 11 a 15/5
WEBINAR Preparatório N3 – Revisão de Líquido Penetrante 14/5
Nivelamento N3 de 18 a 29/5
Nova NR13 – Caldeiras, Vasos de Pressão e Tubulação (Nordeste) de 25 a 27/5
Inspeção, Avaliação de Falhas, Reparo e Alterações em Vasos de Pressão e Tubulação de 08 a 11/6
Ultrassom Forjados AVG/DGS de 08 a 12/6
Inspeção de Dutos Flexíveis e Raisers de 09 e 10/6
Ensaio Visual de Solda N3 de 22 a 26/6
END para Inspeção de Parafusos – Bolting Inspection 29/6

CONFIRA A RELAÇÃO DE TREINAMENTOS DA ABENDI PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL

d
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Expediente

Responsável: Danilo Stocco

Jornalista responsável: Eduardo Oliveira (MTB 47.933)

Revisão: Ana Catarina Nogueira

Colaboração: Alexandra Alves

Comercial: Carlos Eduardo Villar

Designers: Henrique Leal e Wellington Rodrigues

Projeto Gráfico/Diagramação: Giovana Garofalo

Sede da Abendi: Av. Onze de Junho, 1317
Vila Clementino. CEP: 04041-054 – São Paulo (SP)
Tel.: (11) 5586-3199 – Fax: (11) 5581-1164
Telefone do Setor de Certificação de Pessoal:
(11) 5586-3181 – Fax: (11) 5586-8064

Endereços eletrônicos:
Site: www.abendi.org.br
Comunicação: comunicacao@abendi.org.br
Eventos: eventos@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; 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

Retreinamentos para as provas práticas
e teóricas: Vaso, Tanque, Spool, Junta Tubular, 
Gabarito de Forma, Amostragem, Calibração

de Trena e Medição de Espessuras.

Informações gerais: abendi@abendi.org.br
Normalização: normalizacao@abendi.org.br
Sócios: socios@abendi.org.br
Tecnologia: tecnologia@abendi.org.br
Treinamentos: treinamentos@abendi.org.br

Público leitor: Profissionais do Sistema Nacional de
Qualificação e Certificação de Pessoas em END (SNQC)

Publicação: Setor de Comunicação Institucional

da Abendi

Veiculação: Trimestral ( janeiro, fevereiro e março de 2015)

Representante Regional (AM, PA, MA, CE e RN)
Antônio Noca | antonionocafreire@abendi.org.br
(85) 8702-5368 ou (85) 9932-9159

Representante Regional (PB, PE e AL)
Marco Brito | terotecbrito10@gmail.com
(81) 9961-5110 e ID 97 * 34748 (Nextel)

• Inspeção de END

• Inspeção de Solda

• Inspeção Dimensional Usinagem

e Caldeiraria.

TREINAMENTOS  CD-CL

DIMENSIONAL DE CALDEIRARIA
E TUBULAÇÃO

Contato:
Tel.: (12) 99790-6214

e-mail: contato@techinspecoes.com.br 
site: www.techinspecoes.com.br

Rua Radical R-14, 85
Pindamonhangaba – SP

FLAMAR SERVICE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
CONSULTORIA E INSPEÇÃO NA

ÁREA DE QUALIDADE

Site: www.flamarservice.com.br
E-mail: contato@flamarservice.com.br

Telefone: (19) 3042-7200


