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A Abendi prorrogou para até junho de 2017 
a certificação por crédito estruturado* 

para candidatos que trabalham com movimenta- 
ção de cargas. Embora a atividade seja desenvol- 
vida por profissionais especializados em três 
funções: Rigger, Supervisor de Rigging e Sina- 
leiro Amarrador (saiba mais abaixo), nesse pri-
meiro momento o sistema só estará aberto para os 
interessados no trabalho de rigger.

Uma vez que atende aos padrões internacionais 
de conduta profissional, a certificação de movi-
mentação de cargas se torna imprescindível como 
fator de segurança porque avalia pessoas que es-
tão altamente expostas ao risco de acidentes, por 
trabalhar com a subida e descida de cargas, o que 
requer planejamento detalhado da operação e o 
máximo de atenção e habilidade. Para cada função 
existe uma certificação específica. Acompanhe: 

• 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 

ADIADO PRAZO PARA CERTIFICAÇÃO DE PESSOAS EM

MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS

sob a coordenação de um Supervisor de Rigging 
ou Rigger. Faz provas tóricas e práticas

• Nível 2 - Supervisor de rigging: interpreta e 
conduz o plano de rigging elaborado pelo Rigger. 
Ele vai para o campo, especificando solo densin-
dade e pode mudar o plano de acordo com a ativi-
dade. Faz somente prova teórica

• Nível 3 – Rigger: é quem elabora o plano de 
rigging, assegurando o cumprimento das normas 
e especificações vigentes. Desenvolve um proje-
to. Realiza provas teórica e prática.

Histórico
Lembrando que essa certificação é fruto do tra-

balho de duas entidades: a Associação Brasileira 
de Ensaios Não Destrutivos e Inspeção (Abendi) e 
a Associação Brasileira de Tecnologia para Cons-
trução e Mineração (Sobratema).  Na parceria, a 
experiência da Sobratema na capacitação de pes-
soas, somada à credibilidade e ao conhecimento 
da Abendi na área de certificação, resultou num 
processo completo para atestar a excelência pro-

O processo avalia profissionais que estão altamente
expostos ao risco de acidentes

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

DQC

COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE

D 
esde o início de abril, a Abendi coloca à dis- 
posição dos profissionais a realização de 

ensaio em corpos de provas, de forma gratuita, 
válido como comprovação de atividade pelo perí-
odo de um ano. Pelas regras do Sistema Nacional 
de Qualificação e Certificação (SNQC), a com-
provação de atividade é uma exigência para que o 
profissional não perca sua certificação.

A iniciativa faz parte de um plano de ação de-
lineado a partir das reuniões realizadas com pro-
fissionais certificados em São Paulo e no Rio de 
Janeiro. Gabriel Biazi Costa, Nível 2 em Ensaio 
Visual (EV), Líquido Penetrante (LP) e Partícu-
las Magnéticas (PM), fez o ensaio no dia 6 de 
maio e afirmou: “Essa foi uma ideia sensacional, 
principalmente considerando um momento difícil 

como esse. Consegui regularizar a minha docu-
mentação referente à técnica de PM N2 SY sem 
qualquer custo. É muito bom saber que nós, pro-
fissionais, podemos contar com a Abendi.”

A equipe do Centro de Exames de Qualificação 
(CEQ) da Abendi está à disposição dos profissionais 
para a realização do ensaio nos métodos: LP, PM, 
CD, EV e US (todas as variações). 

Diante da difícil situação econômica do país, a Abendi definiu algumas
estratégias de apoio aos profissionais

w Ligue para (11) 5082-2841, tire suas dúvidas e marque seu ensaio!

DQC

w Saiba mais em abendicertificadora.org.br

fissional 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 do segmento.
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A Abendi disponibilizou, recentemente, novas modalidades de ENDs para a realização 
de provas nos Centros de Exames de Qualificação (CEQs). Confira:

NOVOS EXAMES NOS CEQS

DQC

São Paulo (CEQ Abendi)
End.: Avenida 11 de Junho, 1218
Vila Clementino
EA-N1 / 
EA-N2
EV-N2-S
LP-N1-G
LP-N2-G
PM-N1-SY
PM-N2-SY
US-N1-ME
US-N1- L
US-N2- L
US-N2-S1
US-N2-S2
US-N2-S2.1
US-N2-S4
TM-N1 e N2
CD-CL

São Paulo (CEQ Sabesp)
End: Rua Sumidouro, 448
Sala MP/ Departamentos – Pinheiros
ES-N1-AE1 (Estanqueidade)
ES-N2-AE1 (Estanqueidade)

Rio de Janeiro
End: Rua São Francisco Xavier, 601
Maracanã – Rio de Janeiro/ RJ
CD-CL
EV-N2-S
LP-N1-G
LP-N2-G
PM-N1-SY
PM-N2-SY
US-N1-ME
US-N2-S1
US-N2-S2
US-N2-S2.1

Bahia
End: Av. Orlando Gomes, 1845 – Piatã
Salvador – BA
US-N1-ME   
LP-N1-G
LP-N2-G
PM-N1-SY
PM-N2-SY
Obs. EV-N2-S (Inoperante)

São José dos Campos (Vale do Paraíba)
End: Rodovia Presidente Dutra - Km 143 - 
Vista Verde – São José dos Campos/ SP
CD-CL 
CD-MC 
CD-MQ 
CD-TO 
CP-N1
CP-N2 
EA-N1 
EA-N2 
ER-N1-RG 
ER-N1-RX 
ER-N2-S-RG 
ER-N2-S-RX 
ER-N2-S-IL 
EV-N2-S 
LP-N1-G
LP-N2-G
PM-N2-ES
PM-N2-SE 
PM-N1-SY
PM-N2-SY
SM-ACFM-N1 
SM-ACFM-N2
SM-EV 
SM-ME 
SM-PE 
SM-PM

US-N1-ME
US-N2-L 
US-N2-S1
US-N2-S2
US-N2-S2.1
US-N2-S3
US-N2-S4 e S4.1
US-N2-AE.1
IF-AT (Acessórios de tubulação)
IF-CT (Caldeiraria e tubulação)
IF-IN (Instrumentação)
IF-EL (Elétrica)
IF-PP (Perfuração e produção)
IF-ME (Mecânica)
ES-N1 (Estanqueidade)
US-IR (Íris)
TP-N1 (Teste por pontos)
Phased Array
ToFD

Minas Gerais
End: Via Sócrates Mariani Bittencourt, 711 
Bairro : 5 – Contagem/ MG
EV-N2-S
LP-N1-G
LP-N2-G
PM-N1-SY
PM-N2-SY
US-N2-L
US-N2-S1
US-N2-S2

Pernambuco
Rodovia PE 60 KM 01
Cabo/ Pernambuco
EV-N2-S 
LP-N1-G
LP-N2-G
PM-N1-SY
PM-N2-SY

w Mais informações: www.abendi.org.br, na área de consultas.   
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C om atuação focada nos setores de enge-
nharia e produção, o inspetor de fabricação 

eletromecânico trabalha com materiais e equipa-
mentos utilizados nas instalações de Sistemas 
Elétricos de Potência, nas modalidades descritas 
na Norma Abendi NA-021. Indispensável nas 
empresas, a Abendi percebeu a necessidade de 
certificar esse profissional como fator de confia-
bilidade no trabalho e acaba de lançar a certifica-
ção na área. Nesse primeiro momento, o processo 
está aberto pelo sistema de crédito estruturado*, 
disponível a partir dos seguintes Documentos 
Complementares (DCs):

• DC-067 – Estruturas Metálicas, Ferragens, 
Acessórios e Caldeiraria – IE- EFC;

• DC-068  – Materiais e Equipamentos – IE-
-MAE;

• DC-069 – Máquinas Girantes – IE-MGE;
• DC-070 – Transformadores de Instrumentos, 

Disjuntores, Secionadores, Para-raios e Cabos – 
AT e EAT – IE-TDS;

• DC-071 – Transformadores e Reatores – IE-
TRR;

• DC-072 – Peças Usinadas – IE-USI.
O coordenador de inspeção da Compergy, Shi-

tiro Honda, avalia que “apesar de a convergência 
dos problemas políticos e econômicos em nosso 

CERTIFICAÇÃO INÉDITA COLOCA NO MERCADO

INSPETORES DE FABRICAÇÃO ELETROMECÂNICO
A certificação por crédito estruturado agiliza o processo

país praticamente ter levado muitos mercados ao 
naufrágio, o Inspetor de Fabricação Eletromecâ-
nico está ligado a um segmento forte, que deman-
da constantemente profissionais’’.  

O candidato a Inspetor de Fabricação Eletro-
mecânico deve ter concluído, no mínimo, o curso 

técnico de nível médio e ter formação em áreas 
como: elétrica, eletrotécnica, sistemas de potên-
cia, eletrônica, telecomunicações, instrumentação 
e automação industrial, mecânica, metalurgia, 
mecatrônica, química, física e civil, e comprovar 
experiência profissional. DQC

w Confira todos os requisitos no link: http://www.abendi.org.br/abendi/default.aspx?mn=1003&c=&s=125&friendly=.

NOVIDADE NO CEQ ABENDI

O Centro de Exames e Qualificação da Abendi (CEQ) já está realizando exames práticos de Ul-
trassom (US-N2-S4) para certificação ou recertificação. Até o fim do ano passado, essas provas 
só aconteciam no Sequi-Petrobras, em São José dos Campos, no Vale do Paraíba.

Com esse novo serviço, o CEQ Abendi oferece mais flexibilidade de datas, beneficiando quem 
tem pressa em manter a documentação em dia.

Lembrando que os candidatos à certificação devem comparecer com os equipamentos de 
segurança (EPI´s) necessários aos exames em qualquer CEQ.

• Mais informações: http://www.abendi.org.br/abendi/Upload/file/epi_exames.pdf).

Está mais rápido marcar exames
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A Abendi continua com inscrições abertas 
para os interessados em se tornar Nível 1 

em Termografia. Criado em 2010, esse sistema, 
até então, certificava pessoas por crédito estrutu-
rado*. Porém, desde o fim do ano passado passou 
a ser desenvolvido com a aplicação de exames.  
No momento, a Abendi está em fase de definição 
de como serão os exames prático para Nível 2 e 
teórico para Nível 3. A expectativa é de lançar a 
certificação para Nível 2 a partir do ano que vem. 
A norma que regula a atividade no território na-
cional é a NA-009 (Qualificação e Certificação 
de Pessoas em Termografia), que tem como base 
a ISO 18.436-7 (Condições de Monitoramento e 
Diagnóstico de Máquinas – Requisitos para Qua-
lificação e para a Certificação de Pessoas. Parte 
7 – Termografia) e a ISO 9712.

Pré-requisitos
Os profissionais de Termografia são classifi-

cados em três níveis crescentes de competência. 
Para se certificar em qualquer nível, os candidatos 
precisam atender a alguns requisitos preestabele-
cidos, como grau de escolaridade, aptidão física, 
horas de treinamento e experiência profissional 
comprovada para garantir o entendimento dos 
procedimentos das medidas e análises termográ-
ficas. Com relação à escolaridade e à experiência 
profissional, é exigido diploma de conclusão de 
Ensino Técnico de Nível Médio.

INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA:
UM TRABALHO INDISPENSÁVEL NAS EMPRESAS

A certificação da Abendi em Termografia é inédita porque submete o candidato
a exames, sendo que os outros sistemas internacionais desenvolvem o processo

apenas por reconhecimento, ou seja, sem aplicação de provas

w Inscrição: 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.

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

DQC
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CONFIRA A RELAÇÃO DE TREINAMENTOS DA ABENDI PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL
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TREINAMENTO PERÍODO

WEBINAR - Metalurgia e Tratamentos Térmicos (revisão para prova A de N3) 4 a 7

Inglês Técnico Preparatório para N3 4 a 15

Detecção de Vazamentos N3 11 a 15

Básico de END 18 a 22

END em Materiais compósitos 25 a 27

Revisão NR13 - Caldeiras, Vasos de Pressão e Tubulação 28 e 29

Inspeção por PIG Instrumentado 8 e 9

Metrologia e Calibração para empresas de END 8 a 10

Partículas Magnéticas N3 15 a 19

Inspeção em Pás, Torres e Estruturas Eólicas 15 a 19

Reciclagem para Inspetor de Fabricação 30

Dutos Terrestres, Ensaios e Testes 29 de agosto a 02 de setembro

Ensaios Radiográficos N3 12 a 20

Líquido Penetrante N3 12 a 16

Inspeção de Dutos Flexíveis e Risers 19

US aplicado a Solda por Resistência a Ponto (Automobilístico) 19 a 23
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FALE CONOSCO
Tire suas dúvidas e utilize este importante canal de comunicação DQC

O FALE CONOSCO é o principal canal de comu-
nicação da Abendi com seus sócios, profissio-

nais, alunos e clientes.
É o caminho mais rápido para obter resposta a uma 

dúvida, conseguir uma informação específica, apresen-

tar 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 desta-
que, no topo do site (www.abendi.org.br).

Após clicar em FALE CONOSCO, o site o levará para uma página com um pequeno formulário a ser preenchido. As informações nele soli-
citadas 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 atualizar seus dados no sistema Abendi.

Aqui você tem acesso à página do Profissional  de END.
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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 aparecerá uma imagem confir-
mando o envio.

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 entrar na Área Restrita aos profissionais SNQC aparecerá, no canto esquerdo, um menu 
com acesso a várias páginas. Caso seu login não  esteja unificado, envie mensagem para o Fale 
Conosco solicitando seu login e sua senha.

Clique em EXAMES e NOTAS que 
você terá acesso a todos os resul-
tados de provas registrados no 
sistema. 
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A correção das provas e a inclusão dos resultados no sistema dependem de alguns procedimentos. Portanto, 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 DECLARA-
ÇÕES – PROFISSIONAL CERTIFICADO, link visualizado no menu lateral.

Após clicar nesse link, você terá acesso à página específica com as qualificações vi-
gentes, 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 possível 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” gratui-
tamente na página da Adobe (https://get.adobe.com/br/reader).

DQC
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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


