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F ica ativa até dezembro a Certificação de Pes- 
soas para Instalação e Manutenção de Re-

des, Ramais e Unidades de Medição de Água, 
em parceria com a Sabesp. O processo está 
aberto pelo sistema de crédito estruturado*, que 
tem suas peculiaridades em relação à certifica-

PRORROGADA A CERTIFICAÇÃO PARA 
REDES, RAMAIS E UNIDADES DE MEDIÇÃO DE ÁGUA

ção convencional. Entre elas, está a validade do 
certificado, que é de dois anos, e os critérios que 
são totalmente baseados no currículo dos pro-
fissionais, dispensando o treinamento exclusivo 
previsto na NA-020 e os exames (teórico e prá-
tico).

O mercado valoriza os profissionais certificados com as melhores remunerações

  Acuidade VIsual Escolaridade Experiência profissional Pontuação mínima*

Nível 1
Ajudante ou Agente de 
Saneamento de Água

Nível 2
Encanador ou Agente 

de 
Saneamento de Água

Nível 3
Encarregado, Fiscal ou 

Técnico de 
Saneamento de Água

Natural ou corrigi-
da, avaliada pela 

capacidade de ler as 
letras J-1 do padrão 
“JAEGER” para visão 

próxima, a 40 cm 
de distância ou pelo 
emprego de método 

equivalente.

Esse processo de certificação contempla três 
níveis de formação: ajudante (N1); encanador 
ou agente de saneamento ambiental (N2); e fis-
cal ou encarregado (N3), seguindo um critério 
de reconhecimento a partir da soma de pontos. 
Confira:

Ensino fundamental 1
(1º ao 5º ano) e curso
profissionalizante de

encanador

Ensino fundamental 2
(6º ao 9º ano) e curso
profissionalizante de

encanador

Ensino médio

Um ano

Dois anos

Cinco anos

40 pontos

60 pontos

90 pontos

Para se inscrever, basta encaminhar à Abendi 
documentos pessoais e atestado de acuidade vi-
sual; preencher e assinar o “código de ética’’ e 
comprovar escolaridade e experiência profis-
sional.  Quem for aprovado recebe o Cartão de 
Profissional Certificado e o Livro de Registros de 
futuras atividades.

“O processo de certificação, que está vincu-
lado a um sistema de capacitação no mesmo 
conteúdo técnico, abrange e beneficia todas as 
partes envolvidas. O profissional certificado é 

valorizado e melhor remunerado, o emprega-
dor ganha com a redução de retrabalhos e des-
perdícios, com o aumento de produtividade e, 
finalmente, com a diminuição da rotatividade 
de mão de obra. A Sabesp e a sociedade ga-
nham com o aumento da qualidade dos ser- 
viços executados e a consequente redução de 
perdas reais, e também com a maior confiabili- 
dade do sistema de abastecimento”, atesta o ge-
rente do Departamento de Engenharia da Opera-
ção (TOE) da Sabesp, Alex Orellana.

* O sistema de certificação por crédito estruturado consiste numa avaliação sem exames, con-
siderando uma pontuação baseada no tempo de experiência profissional, na escolaridade e nos 
treinamentos voltados ao segmento da atividade em questão

DQC

w	Todas as informações sobre essa certificação estão no link: http://abendici.org.br/sabesp/.
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E 
xperiência, dedicação e, principalmente, a 
sensação de conquista estavam estampados 

no rosto de Márcio Aparecido Teixeira de Goes, 
da Flir, ao ser parabenizado durante a solenidade 
de fim de ano da Abendi. Motivo? Ele, junto com 
Marcelo Krauss Morais, de Furnas, e Tatiane dos 
Santos Carvalho, da Fluke, formam o primeiro 
time de profissionais certificados por exames co- 
mo Nível 1 em Termografia, uma forma inédita 
de certificação nesse método, já que os outros 
sistemas internacionais desenvolvem o processo 
apenas por reconhecimento, ou seja, sem aplica-
ção de provas práticas.

Criado em 2010, esse sistema, até então, certi-
ficava pessoas por crédito estruturado*, porém, 
desde o fim de 2015 passou a ser desenvolvido 
com a aplicação de exames. Atualmente, a Abendi 
oferece apenas a certificação para Nível 1. En-
tretanto, a associação já está em fase de defini-
ção de como serão os exames prático para Nível 
2 e teórico para Nível 3. A expectativa é de lan-
çar a certificação para Nível 2 a partir do segun-
do semestre. A norma que regula a atividade de 
certificação no território nacional é a NA-009, 
que tem como base a ISO 18.436-7 (Condições 
de Monitoramento e Diagnóstico de Máquinas 
– Requisitos para Qualificação e para a Certi-
ficação de Pessoal. Parte 7 – Termografia) e a 
ISO 9712.

Três pessoas entrarão para a história como as primeiras a conquistar a
certificação em Termografia de forma convencional

PRIMEIROS PROFISSIONAIS CERTIFICADOS

EM TERMOGRAFIA

DQC

* O sistema de certificação por crédito estruturado consiste numa avaliação sem exames, considerando uma pontuação baseada no tempo de 
experiência profissional, na escolaridade e nos treinamentos voltados ao segmento da atividade em questão

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

wA Abendi realizará treinamento de Termografia de 25 a 29 de abril em sua sede. Informações:
treinamentos@abendi.org.br
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A 
Abendi já está certificando operado-
res de equipamentos de guindar (guin-
daste, guindauto, grua, ponte rolante e 

pórtico) que atuam na área de movimentação de 
cargas. O processo está aberto pelo sistema de 
crédito estruturado*. Alinhada aos padrões inter-
nacionais de conduta profissional, a certificação 
em movimentação de cargas é imprescindível 
como fator de segurança porque capacita pessoas 
que trabalham com subida e descida de cargas, 
uma vez que a constante exposição a riscos de 
acidentes requer planejamento detalhado da ope-
ração e o máximo de atenção e habilidade. 

Para cada função existe uma certificação espe-
cífica. De forma resumida, o operador de guin-
daste deve demonstrar competência na prepara-
ção e operação de guindastes, além de analisar as 
condições de funcionamento. A certificação para 
esse perfil é dividida em cinco categorias, como 
mostra o quadro abaixo: 

Em relação ao operador de guindauto, é neces-
sário que ele tenha as mesmas habilidades cita-
das acima, além de definir o ponto de equilíbrio e 
manuseio de cargas; realizar e examinar acondi-
cionamento e amarração, medir altura e conferir 
peso, entre outras funções. Já o operador de grua 
deve, por exemplo, operar o equipamento seguin-

ABERTA A CERTIFICAÇÃO
PARA OPERADORES DE  

MOVIMENTAÇÃO DE CARGA
O processo é fundamental como fator de segurança

do manuais de orientação do fabricante, conferir 
o peso da carga, interpretar o plano de rigging e 
checar a capacidade do equipamento.

Por último, o operador de ponte rolante e pórti-
co é quem confere a capacidade do equipamento 
e o isolamento da área de operação, define o pon-
to de equilíbrio e manuseios de cargas e também 
interpreta o plano de rigging.

Os perfis completos de cada profissional e os 
requisitos gerais para a certificação estão no site: 
www.abendicertificadora.org.br, na opção “mo-
vimentação de cargas.”

Içamento
Já estão abertos os exames para os candidatos 

que trabalham com içamento e movimentação 
de cargas. Com regras estabelecidas pela NA25 
(norma Abendi), nesse caso, o processo será rea-
lizado de forma tradicional, com exames teórico 
e prático; e será direcionado a profissionais espe-
cializados em três funções: Rigger, Supervisor de 
Rigging e Sinaleiro Amarrador (saiba mais abai-
xo). Neste primeiro momento, a certificação só 
estará aberta para os interessados na atividade de 
rigger.

Níveis de qualificação e certificação:
• Nível 1 – Sinaleiro/amarrador: possui compe-

tência 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 orientação de um Supervisor de Rigging ou 
Rigger. Ele faz provas teórica e prática.

• Nível 2 - Supervisor de rigging: interpreta e 
conduz o plano de rigging elaborado pelo Rigger; 
Ele vai para o campo, especificando a densidade 
do solo, e pode mudar o plano de acordo com a 
atividade. Prova só teórica.

• Nível 3 – Rigger: é quem elabora o plano de 

rigging, assegurando o cumprimento das normas 
e especificações vigentes. Desenvolve um proje-
to. Provas teórica e prática.

Vale destacar que essa certificação é fruto do 

     Classificação Categoria

Operador de
Guindaste

(OP-GI)

C1 - Até 50 t

C2 - De 51 a 90 t

C3 - De 91 a

300 t

C4 - Acima de

300 t

C-5- Guindaste com 

Derrick
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trabalho de duas entidades: a Associação Brasilei- 
ra de Ensaios Não Destrutivos e Inspeção (Abendi) 
e a Associação Brasileira de Tecnologia para Cons- 
trução e Mineração (Sobratema).  Na parceria, a ex- 

periência da Sobratema na capacitação de pesso- 
as, somada à credibilidade e ao conhecimento da 
Abendi na área de certificação, resultou num pro- 
cesso completo para atestar a excelência profis-

sional de quem trabalha com movimentação de 
carga. Todas as decisões sobre o assunto são to-
madas por um Conselho de Certificação e um bu-
reau, formados por especialistas no segmento. DQC
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CONFIRA A RELAÇÃO DE TREINAMENTOS DA ABENDI PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL
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TREINAMENTO PERÍODO

Inspeção em Pás, Torres e Estruturas Eólicas 4 a 8

Ultrassom N3 4 a 15

NOVO - Revisão NR13 - Vaso de Pressão, Caldeiras e Tubulações  5 a 7

Termografia 25 a 29

NOVO - END no Setor de Energia Elétrica 3 e 4

Inspeção de Dutos Terrestres, Ensaios e Testes 9 a 13

Nivelamento N3 9 a 20

Qualidade na Metalização/Aspersão Térmica com ênfase em END 10 e 11

Correntes Parasitas N3 16 a 23

US no Setor Ferroviário 25 a 27

NOVO - Aplicação de END na cadeia produtiva do Concreto 23 e 24

Ultrassom Fundidos e Forjados AVG/DGS 6 a 10

Inspeção, Reparo e Alterações em Vasos de Pressão - ASME 7 a 10

Inspeção de Dutos Flexíveis e Raisers 13

Ensaio Visual de Solda N3 13 a 17

NOVO - Inspeção em Caldeiras 20 a 23

Aplicação de ENDs em Inspeção de Pontes e Viadutos 27 e 28

Ultrassom ToFD 28 e 29

O s interessados em se certificar como ins-
petores de fabricação não precisam, tem-

porariamente, apresentar comprovante de trei- 
namento. Porém, a partir de agora é exigida expe-
riência de pelo menos 18 meses no segmento de 
óleo e gás. Também vale relembrar que o proces-
so de migração dos profissionais certificados em 
Inspeção de Fabricação (IF) pelo Sequi-Petrobras 
para o Sistema de Certificação Abendi (SNQC) en- 
cerrou-se no dia 1º de março. A partir de agora, 
quem perdeu o prazo deverá realizar um novo pro-
cesso de certificação, com provas práticas e teóri- 
cas como estabelece a NA-012 (Norma Abendi 
que define as regras inerentes à atividade).

ALTERAÇÃO TEMPORÁRIA NO PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO PARA  
INSPETORES DE FABRICAÇÃO 

Trata-se de um profissional imprescindível na indústria

De forma geral, esse profissional (IF) realiza 
a inspeção de recebimento ou de pré-envio de 
um produto nas seguintes modalidades: mecâ-
nica, eletricidade, tubos flexíveis e umbilicais, 
caldeiraria e tubulação, acessórios de tubula-
ção, instrumentação e automação, perfuração 
e produção de petróleo, carga e fundeio marí-
timo.

Normas
A NA-012 estabelece o processo de certificação 

de Inspetores de Fabricação baseado  na ABNT 
NBR 16278/2014. O documento está disponível 
para download no site da Abendi. DQC
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C om o objetivo de reconhecer e premiar os 
melhores profissionais certificados pelo 

SNQC em Ultrassom e Partículas Magnéticas, a 
Abendi realizará um campeonato dentro da pro-
gramação do ConaEnd&IEV, entre os dias 23 e 
25 de agosto, em São Paulo, capital. Trata-se de 
uma competição prática de conhecimento entre 
inspetores N2 em US e PM. 

A dinâmica prevê sete etapas, começando pelas 
inscrições que já estão abertas e vão até o dia 4 de 
julho. Seguem-se duas eliminatórias on-line, a di-
vulgação dos finalistas, treinamentos oferecidos 
pela Magnaflux e GE, patrocinadores do even-
to. As premiações incluem valores em dinheiro, 
isenções de taxas, equipamentos, treinamentos 

CAMPEONATO DE END E INSPEÇÃO DARÁ PRÊMIOS EM   
DINHEIRO E EQUIPAMENTOS 

Nesta edição, os métodos são Ultrassom e Partículas Magnéticas

etc. É uma excelente oportunidade para a troca 
de experiências, demonstração de conhecimento 
e visibilidade profissional. 

PATROCINADORES OFICIAIS DO
CAMPEONATO END E INSPEÇÃO

DQC

O s exames específico e prático da certi- 
ficação em Líquido Penetrante (LP) so-

freram alterações. A partir de 1º de março, o pro-
cedimento de ensaio de LP foi atualizado, com 
inclusão de diversos critérios de aceitação apli-
cáveis a vasos de pressão, tubulações de proces-
so e transporte, entre outros. Com isso, os exa-
mes práticos da Etapa 3 mudaram. Nesse novo 
formato de instrução de END, o aluno recebe um 
formulário no qual deverá fazer escolhas ou pre-

ATENÇÃO CANDIDATO:    
ALTERAÇÃO NA PROVA DE

LÍQUIDO PENETRANTE
A Etapa 3 do exame prático foi  revisada 

encher com textos curtos. A mudança 
tem o objetivo de focar as opções que 
um candidato a Nível 2 deve fazer na 
seleção da técnica e das condições adi-
cionais, para orientar um outro profis-
sional (geralmente um Nível 1) sobre 
a aplicação de um ensaio em equipa-
mentos ou peças em geral. As etapas 
1 e 2 da prova prática permanecem 
iguais. DQC

M
ARCELO

 VIGN
ERO

N
©

wMais informações:
http://www.abendi.org.br/abendi/default.aspx?mn=742&c=87&s=.

 w	Saiba tudo sobre o Campeonato de END e Inspeção em:
http://abendieventos.org.br/campeonato/index.php
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Acompanhe a Abendi nas mídias sociais

• 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 – Vila Clementino (SP) 

• CEQ São Paulo (Sabesp)
Rua Sumidouro, 448 – Pinheiros (SP)

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

  | SÓCIOS PATROCINADORES |

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 Lam-
inadas; 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


