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A Abendi está certificando profissionais Nível 1 
em END, um diferencial em termos de con-

fiabilidade no trabalho para quem concluiu o ensi-
no médio. O profissional que possui a certificação 
sempre é mais valorizado no mercado de trabalho 
do que aquele que não se submeteu ao proces-
so, justamente porque essa é a comprovação de 
que o candidato foi avaliado, com base em exames 
teóricos e práticos, por uma entidade imparcial e 
especializada nas técnicas escolhidas.

Para se inscrever no processo basta acessar o 
site da Abendi, preencher a ficha de solicitação e 
encaminhar à associação cópias do RG, CPF, diplo-
ma escolar, acuidade visual, foto 3 X 4 e atestado 
de treinamento. Durante os exames, o candidato 
tem até três chances para ser aprovado.

CERTIFICAÇÃO PARA 
NÍVEL 1 EM END

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)

O profissional certificado como 
N1 tem mais chances de se
manter bem empregado.

Nível 2

Um dos pré-requisitos para se tornar N2, sem 
ser certificado como N1, é apresentar comprovan-
te de curso técnico. Já aqueles que não têm curso 
técnico e querem ser N2 devem, primeiramente, 
se certificar como N1. As duas etapas duram, em 
média, seis meses

Mais informações: www.abendi.org.br.
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A Análise de Vibrações (AV) tem a vantagem 
de extrair inúmeras informações de má-
quinas rotativas, que constituem a maioria 

dos equipamentos industriais. Diante dessa realida-
de, o profissional especializado na técnica tem sem-
pre oportunidades no mercado de trabalho. É por 
isso que a Abendi está com inscrições abertas para 
a certificação profissional na Categoria 1 do método.

Os interessados no processo devem comprovar 
escolaridade mínima e se submeter ao exame teó-
rico, com o objetivo de avaliar o conhecimento do 
candidato nas competências requeridas, de acordo 
com as regras estabelecidas pela NA-004, norma 
Abendi que define os pré-requisitos para trabalhar 
com o método. O profissional de AV é capaz de 
identificar possíveis causas de problemas, sugerir 
mudanças e realizar as correções necessárias.

A NA-004 foi redigida com base na ISO 18.436-2 
e contempla quatro categorias de certificação (veja 
no quadro abaixo). O banco de questões para a Ca-
tegoria 1 foi elaborado pelo grupo de trabalho GT 
N3 de Análise de Vibrações. A aprovação dos can-
didatos ocorre quando o aproveitamento no exa-
me é de, no mínimo, 75%. O exame na Categoria 
1 é composto por 50 questões de múltipla escolha. 
Além disso, o treinamento no método é obrigató-
rio para alcançar a certificação profissional e deve 
envolver temas como: Princípios e Vibrações, Me-
didas de Vibração, Processamento Digital de Sinais, 
Monitoramento do Estado das Máquinas, Diagnós-
tico de Falhas, Ações Corretivas, Conhecimento so-
bre Equipamentos e Ensaios de Aceitação.

Mercado de trabalho

Os principais setores que demandam profissio-
nais de AV são: aeronáutico, naval, automotivo, pe-

SEJA UM ESPECIALISTA EM ANÁLISE
DE VIBRAÇÕES
Já estão abertas as inscrições para o processo de certificação na 
Categoria 1 do método.

troquímico, ferroviário, siderurgia, eletromecânico, 
de óleo e gás, geração de energia e papel e celulose.

Inscrição

Os profissionais interessados devem acessar o 
site da Abendi, preencher a ficha de solicitação 
e encaminhar à associação cópias do RG, CPF, do 
diploma escolar e do certificado de treinamento: 
www.abendi.org.br.

CATEGORIAS DE CERTIFICAÇÃO

CATEGORIA 1: é o profissional responsável por realizar 
atividades elementares de medição de vibração e acom-
panhamento do estado das máquinas utilizando instru-
mentos de um canal.
Pré-requisitos: Ensino Médio completo; 32 horas de trei-
namento reconhecido; experiência profissional de no mí-
nimo seis meses.

CATEGORIA 2:  é o profissional que fornece medidas e rea- 
liza análises elementares de vibração em equipamentos 
industriais de acordo com procedimentos aprovados e 
preestabelecidos.
Pré-requisitos: Curso Técnico de Nível Médio; 70 horas de 
treinamento reconhecido; experiência profissional de, no 
mínimo, 18 meses.

CATEGORIA 3: especialista que coordena programas de 
monitoramento e diagnóstico de máquinas, seguindo pro-
cedimentos comprovados e preestabelecidos.
Pré-requisitos: Curso Técnico de Nível Médio; 110 horas de 
treinamento reconhecido; experiência profissional de no 
mínimo 36 meses.

CATEGORIA 4: especialista sênior em Análise de Vibrações 
– prepara os trabalhadores para supervisionar todos os ti-
pos de programas de medida e análise de vibrações com a 
finalidade de monitoramento e diagnóstico de máquinas.
Pré-requisitos: Ensino Superior nas áreas de Ciências Exa-
tas; 174 horas de treinamento reconhecido; experiência 
profissional de, pelo menos, 60 meses.

d
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C omprovadamente, a Termografia 
evita que as empresas desperdicem 
dinheiro corrigindo falhas ope-

racionais. Trata-se de uma forma prá-
tica e confiável de inspecionar os 
componentes de uma indústria, como tu- 
bulações, painéis, motores, fornos, va- 
sos de pressão e cabos, não deixando 
que eles parem ou comprometam a 
produtividade e a segurança dos em- 
pregados.  Para atender a demanda de 
trabalho no segmento, a Abendi acaba 
de lançar a certificação em Termogra-
fia para Nível 1.

Num primeiro momento, segundo es- 
pecialistas, a expectativa é certificar a- 
proximadamente dois mil profissionais 
em atividade. Esse processo é aguarda-
do desde a segunda metade de 2014, 
quando a Abendi finalizou as questões de pro-
vas elaboradas pelo GT N3 de Termografia – gru- 
po de trabalho composto por profissionais espe-
cialistas no método. A norma que regula a ativi-
dade no território nacional é a NA-009 (Qualifi-
cação e Certificação de Pessoal em Termografia), 
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) e a ISO 9712 .

Pré-requisitos

Os profissionais de Termografia são classifica-
dos em três níveis crescentes de competência. 
Para se certificar em qualquer nível, os candida-
tos precisam atender a alguns requisitos prees-

CERTIFICAÇÃO EM TERMOGRAFIA ACABA
DE SER LANÇADA

tabelecidos, como grau de escolaridade, aptidão 
física, horas de treinamento e experiência pro-
fissional comprovada para garantir o entendi-
mento dos procedimentos das medidas e análi-
ses termográficas. Com relação à escolaridade e 
à experiência profissional, é exigido diploma de 
conclusão de Ensino Técnico de Nível Médio. Por 
enquanto, a Abendi só oferece certificação para 
Nível 1.

Inscrição

Os profissionais interessados devem acessar o 
site da Abendi, preencher a ficha de solicitação e 
encaminhar à Associação cópias do RG, CPF, diplo-
ma escolar, acuidade visual, foto 3 X 4 e atestado 
de treinamento: www.abendi.org.br.

Os interessados no processo já podem fazer a inscrição.

Paleta arco-iris ressaltando a vegetação em verde em contraste com as 
rochas, ressaltando a emissão de calor.

ICON T
eCNOlOgIa

d
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A ABENDI ESTÁ EM PROCESSO DE
ACREDITAÇÃO PELO IECEX

A Abendi se inscreveu, recentemente, junto 
ao IECEx System (Comissão Eletrotécnica 
Internacional para Certificação de Normas 

Relativas aos Equipamentos para Uso em Atmosfe-
ras Explosivas), para o processo de acreditação no 
sistema de certificação de competências pessoais 
em Atmosferas Explosivas. O próximo passo, agora, 
é a preparação de toda a documentação necessária 
ao atendimento dos pré-requisitos a serem verifica-
dos durante a auditoria do IECEx na Abendi, previs-
to para acontecer até novembro. Na ocasião, uma 
equipe de profissionais da entidade, com sede na 
Austrália e representantes em 33 países, fará uma 
análise técnico-administrativa na associação com 
objetivo de comprovar se o sistema de certificação 
da Abendi contempla as regras previstas no seu es-
quema de certificação. Num primeiro momento, a 
acreditação está sendo solicitada apenas para qua-
tro áreas (Ex000, Ex001, Ex002 e Ex009). De  forma 
geral, o processo de certificação em questão, com 
requisitos e diretrizes descritos na NA-017, foi base-
ado em uma sistemática internacional que conside-
ra onze Unidades de Competências Pesso-
ais em Atmosferas Explosivas, abrangendo 
as diversas atividades realizadas em áreas 
classificadas.

Unidades de competência

Ex 000 | Conhecimentos e percepções 
mínimas para adentrar em uma instala-
ção contendo áreas classificadas.
Ex 001 | Aplicação dos princípios básicos 
de proteção em atmosferas explosivas.
Ex 002 | Execução de classificação de áreas.
Ex 003 | Instalação de equipamentos com 
tipos de proteção Ex e respectivos siste-
mas de fiação.

Ex 004 | Manutenção de equipamentos em At-
mosferas Explosivas.
Ex 005 | Reparo e revisão de equipamentos com 
tipos de proteção Ex.
Ex 006 | Ensaios de equipamentos e instalações 
elétricas em atmosferas explosivas.
Ex 007 | Execução de inspeções visuais e apuradas 
de equipamentos e instalações em Atmosferas Ex-
plosivas.
Ex 008 | Execução de inspeções detalhadas de 
equipamentos ou instalações elétricas em Atmos-
feras Explosivas.
Ex 009 | Projeto de instalações elétricas em At-
mosferas Explosivas.
Ex 010 | Execução de inspeções de auditoria ou de 
avaliação das instalações elétricas em Atmosferas 
Explosivas.

Vale destacar que as onze Unidades de Compe-
tências Ex são baseadas nos requisitos das normas 
da Série NBR IEC 60079 - Atmosferas Explosivas, 
elaboradas pelo Subcomitê SC-31 do Cobei e pu-
blicadas pela ABNT. d

Auditoria deve ser realizada até novembro.
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EXAMES PARA OPERADORES DE
MOVIMENTAÇÃO DE CARGA 
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A Abendi começa a aplicar exames para os candidatos que traba-
lham no segmento de içamento e movimentação de cargas já nes-
te segundo semestre. Com regras estabelecidas pela NA25 (norma 

Abendi), o processo em questão é direcionado a profissionais especializa-
dos em três funções: Rigger, Supervisor de Rigging e Sinaleiro Amarrador 
(saiba mais abaixo). De forma geral, esse é um segmento com alto risco 
de acidentes, por envolver a subida ou descida de cargas, atividade que 
requer planejamento detalhado de cada operação de movimentação e o 
máximo de atenção e habilidade. É isso que torna a certificação indispen-
sável, por atestar a competência do profissional, assegurando o atendi-
mento a padrões estabelecidos por normas técnicas e regulamentadoras.

Essa questão é tão importante que duas entidades se uniram para de-
senvolver o esquema de certificação: a Associação Brasileira de Ensaios 
Não Destrutivos e Inspeção (Abendi) e a Associação Brasileira de Tecno-
logia para Construção e Mineração (Sobratema).  Na parceria, a experiên-
cia da Sobratema na capacitação de pessoas, somada à credibilidade e ao 
conhecimento da Abendi na área de certificação, resultou num processo 
completo para atestar a excelência profissional de quem trabalha com mo-
vimentação de carga.  Todas as decisões sobre o assunto são tomadas por 
um Conselho de Certificação e um bureau, formados por especialistas do 
segmento.

Níveis de qualificação e certificação:
• Nível 1 – Sinaleiro/amarrador: possui competência para a amarração 

de cargas e sinalização da movimentação de cargas com equipamentos 
de guindar de acordo com o plano de rigging e sob a supervisão de um 
Supervisor de Rigging ou Rigger;

• Nível 2 - Supervisor de rigging: interpreta e conduz o plano de rigging 
elaborado pelo Rigger;

• Nível 3 – Rigger: é quem elabora o plano de rigging, assegurando o 
cumprimento das normas e especificações vigentes.

Operadores

Além da certificação dos profissionais envolvidos no processo de plane-
jamento e execução de planos de movimentação de cargas, a Abendi co-
meça a certificar por crédito estruturado, a partir do segundo semestre, 
operadores de equipamentos de guindar (guindaste, guindauto, grua e 
ponte rolante e pórtico).  A certificação por crédito estruturado consiste 
na avaliação, sem exames, por meio de uma pontuação específica da 
experiência profissional, treinamentos e escolaridade. 

Mais informações: abendicertificadora.org.br

O tema é tão importante que duas entidades se uniram para desenvolver 
o processo de certificação em questão: a Associação Brasileira de Ensaios 
Não Destrutivos e Inspeção (Abendi) e a Associação Brasileira de
Tecnologia para Construção e Mineração (Sobratema).
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TEMA DATA
END Em Materiais compósitos (PRFV – Polímero, reforçado em fibra de vidro e outros relacionados) – Diurno 27 de Julho
Básico de END – Diurno 27 de Julho 
Inglês Técnico Preparatório para N3 – Noturno 10 de Agosto
Webinar – Metalurgia e Tratamentos Térmicos – Noturno 10 de Agosto
Inspeção por PIG Instrumentado – Diurno 17 de Agosto
Metrologia e Calibração para empresas de END – Diurno 18 de Agosto
Partículas Magnéticas N3 – Diurno 24 de Agosto
Aplicação de ENDs em Inspeção de Pontes e Viadutos – Diurno 25 de Agosto
Inspection, Repairs, and Alterations of Pressure Equipment – Diurno (Abendi e Asme) 01 de Setembro
Ensaios Radiográficos N3 – Diurno 14 de Setembro
Líquido Penetrante N3  – Diurno 21 de Setembro
US aplicado a Solda por Resistência a Ponto (Automobilístico) – Diurno 21 de Setembro
Reciclagem para Instrutores – Ultrassom – Novas Regras 22 de Setembro
Básico de Phased Array – Diurno 28 de Setembro

CONFIRA A RELAÇÃO DE TREINAMENTOS DA ABENDI PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL
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END Treinamentus
Treinamentos, Capacitação e Orientação em 

Ensaio por Ultrassom Insdustrial


