
06
Até o final desse ano, a Certificação

do RAC estará mais simples 
e com processos mais aprimorados.

Uma das principais formas de evitar
acidentes, a Certificação em Atmosferas
Explosivas protege o profissional que
adentrar em uma instalação contendo
áreas classificadas.

CERTIFICAÇÃO EM
ATMOSFERAS EXPLOSIVAS

02

RECERTIFICAÇÃO 03
A sitemática para exames de recertificação

da Abendi mudou, porém a mudança
não altera os valores.
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04
MANUAL DE ACESSO 
POR CORDA
Será lançado, em outubro, o primeiro
Manual de Acesso por Corda, que traz
informações padronizadas para quem
trabalha ou quer ingressar nessa 
atividade.
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S 
e você está no comando de uma em- 
presa com área de atmosfera explo- 
siva, como de uma petroquímica, 

por exemplo, fique atento: qualquer descui-
do pode provocar sérios acidentes. Muitos 
não sabem, mas até para entrar em locais 
dessa natureza é preciso ter preparo. Por 
isso, antes de contratar um soldador, pin-
tor ou qualquer outro profissional que, em 
algum momento, poderá ter acesso ao seu 
ambiente de trabalho, é necessário assegu-
rar que ele tenha a certificação em Atmos-
feras Explosivas na unidade de competên-
cia Ex000 (Conhecimentos e percepções 
básicas para adentrar em uma instalação 
contendo áreas classificadas). Vale ressal- 
tar que essa é a única, do total de 11 uni-
dades (saiba mais no quadro ao lado), que 
submete o candidato a uma prova teórica 
para o ingresso ao processo, diferente-
mente das demais que estão abertas pelo 
sistema de crédito estruturado - uma opor-
tunidade que consiste na apresentação de 
evidências comprovando a experiência na 
atividade, a partir da soma pontos, consi-
derando requisitos específicos que variam 
de acordo com a unidade de competência 
escolhida.

Na Ex000, o objetivo de submeter o 
profissional a uma prova teórica, com 20 
perguntas, é justamente o de fornecer in-
formações básicas de segurança antes que 
ele entre em uma instalação com áreas 
classificadas, como limitações sobre equi-
pamentos que podem ou não ser levados 
para o interior desses locais. Um exemplo 
é o uso de celulares, porque são permiti-
dos somente aqueles com certificados de 
conformidade.

CERTIFICAÇÃO EM ATMOSFERAS EXPLOSIVAS:
UMA DAS PRINCIPAIS FORMAS DE EVITAR ACIDENTES
É preciso ter noções de segurança antes de entrar em locais dessa natureza

Refinaria é um dos principais exemplos de empresa com áreas de atmosferas explosivas
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Histórico
Lançado no ano passado, o processo é baseado 

em uma sistemática internacional, traduzida pelas 
normas da Série NBR IEC 60079 – Atmosferas 
Explosivas, elaboradas por um subcomitê forma-
do especificamente para atender ao segmento, o 
SC-31 do Cobei (Comitê Brasileiro de Eletricida-
de, Eletrônica, Iluminação e Telecomunicações), 
sob a supervisão da ABNT. A norma Abendi que 
rege o processo é a NA-017.

Atualmente, o interessado pode se certificar pa- 
ra as unidades de competência Ex001 à Ex010, 
pelo sistema de crédito estruturado. Dessa forma, 
os candidatos devem cumprir uma série de requi-
sitos, listados na sequência a seguir:

• Apresentar comprovantes de ensino funda-
mental e treinamento de pelo menos oito horas;

• Saber operar equipamentos de plantas de pro-
cesso ou atividades de instalação, manutenção ou DQC

UNIDADES DE COMPETÊNCIA

Ex 000 | Conhecimentos e percepções mínimas para adentrar em uma insta-

lação contendo áreas classificadas;

Ex 001 | Aplicação dos princípios básicos de proteção em atmosferas explo-

sivas;

Ex 002 | Execução de classificação de áreas;

Ex 003 | Instalação de equipamentos com tipos de proteção Ex e respectivos 

sistemas de fiação;

Ex 004 | Manutenção de equipamentos em Atmosferas 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 insta-

lações em Atmosferas Explosivas;

Ex 008 | Execução de inspeções detalhadas de equipamentos ou instalações 

elétricas em Atmosferas Explosivas;

Ex 009 | Projeto de instalações elétricas em Atmosferas Explosivas;

Ex 010 | Execução de inspeções de auditoria ou de avaliação das instalações 

elétricas em Atmosferas Explosivas.

reparos; reunir e analisar dados técnicos para ava-
liação de riscos;

• Demonstrar desempenho prático associado a 
cada elemento de competência, utilizando proce-
dimentos técnicos, informações e recursos dispo-
níveis no local de trabalho (de acordo com a tabe-
la apresentada em 4.2.3 da revisão 0 da NA-017); 
domínio dos conhecimentos e das habilidades 
essenciais associados à execução das atividades 
(como apresentado em 5.1 a 5.4 da revisão 0 da 
NA-017); aplicações práticas dos conhecimentos 
e das habilidades essenciais associados à execu-
ção das atividades (como apresentado em 5.5 e 
5.6 da revisão 0 da NA-017).

É importante esclarecer que, em ambas situações, 
as comprovações de escolaridade e treinamento são 
feitas mediante envio de certificado e/ou documento 
da instituição. Já as competências requeridas devem 
ser comprovadas através de declaração.

NOVA SISTEMÁTICA DE

RECERTIFICAÇÃO
A mudança não altera o 

valor pago pelo profissional 

A sistemática para exames de recertificação 
da Abendi mudou. Desde 1º de agosto, o 

candidato passou a realizar o ensaio em dois cor-
pos de provas de geometrias diferentes, e não em 
apenas um, como era anteriormente. Já para os 
profissionais N2, a nova exigência é a elabora-
ção de uma instrução de END, prevista na etapa 
três da IT-144 (Instrução Técnica para exames de 
certificação), em compensação, nesse caso, não é 
mais necessário cumprir a etapa um, que prevê a 
realização do teste de recebimento e sensibilida-
de de materiais penetrantes. A novidade é uma 
adequação do sistema ao padrão internacional de 
certificação, descrito na ISO 9712, a norma que 
estabelece os requisitos necessários para a certi-
ficação de pessoas em Ensaios Não Destrutivos. 
Vale ressaltar que o valor da taxa de recertifica-
ção permanece o mesmo.

w IT-144 está disponível no site da

Abendi: www.abendi.org.br, bastando

clicar nas opções certificação e

documentos para download.

DQC
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Q 
uem trabalha com Ensaios Não Des-
trutivos (ENDs), ocasionalmente, 
está exposto ao risco de acidente du- 

rante inspeções em lugares altos, como torres, cal-
deiras e tubulações suspensas. Por isso, a Certifica-
ção em Acesso por Corda é um excelente comple-
mento, em termos de segurança, à formação desse 
profissional. Aliás, esse é um dos assuntos aborda-
dos no primeiro Manual de Acesso por Corda, com 
lançamento oficial previsto para outubro (confira 
na página ao lado).  

Totalmente concebido pela Abendi, na intenção 
de transmitir, de forma didática, informações pa-
dronizadas a quem trabalha ou pretende ingressar 
nessa atividade com segurança, o livro apresenta, 
em 355 páginas, um conteúdo perfeito para ins-
trutores preocupados em oferecer aos seus alunos 
conhecimentos suficientes ao melhor desempe-
nho da função.

“Com essa publicação, a Abendi, mais uma vez, 
estimula o aperfeiçoamento de pessoas, pensando 
sempre na excelência das suas atividades coti-
dianas, prezando pela segurança dentro das nor-
mas vigentes no País. Ou seja, o manual contri-
bui significativamente para formar profissionais 
que sejam capazes de avaliar situações de risco, 
planejar métodos prudentes de trabalho e eleger 
equipamentos adequados, preservando sua inte-
gridade no uso de Acesso por Corda’’, explica o 
diretor executivo da Abendi, João Conte.

O livro foi desenvolvido por quatro especia-
listas: Tiago Santos, profissional de Acesso por 
Corda Nível 3, examinador, instrutor e supervisor 
de equipe de resgate; Jussara J. Nery, consultora 
técnica especialista em equipamentos para traba-
lho em altura e em outros EPIs; Marcelo Cyrillo 
Vazzoler, também Nível 3 em Acesso por Corda 
e auditor especialista na técnica e Christian Ca-
mara, outro Nível 3 em Acesso por Corda, con-
sultor e especialista na fabricação e instalação 

ACESSO POR CORDA: UM COMPLEMENTO

À FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL DE END
Conheça o primeiro manual sobre assunto, com informações padronizadas a quem

trabalha ou pretende ingressar nessa atividade

DQC

Quem faz inspeção em torres, por exemplo, precisa da atividade de acesso por corda
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de dispositivos de ancoragem para trabalhos em 
altura.

“Os autores desse manual são muito respeita-
dos por mim e todos os profissionais da área. Eles 
compartilham a filosofia de fazer bem feito e têm 
um histórico de ótimos trabalhos realizados, além 
de ser referência na atividade em altura. Esse re-
conhecimento não vem por acaso, mas por méri-
to, pois foi conquistado com muitos anos de de-
dicação séria, colaborando na criação da NR.35 e 
do seu Anexo I, como instrutores, função, aliás, 
que exercem com excelência’’, chancela o en-
genheiro civil e de segurança e auditor fiscal do 
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), Gian-
franco Pampalon.

Lançamento
O Manual de Acesso por Corda será lança-

do, oficialmente, em dois momentos: 5 e 6 de 
outubro, no auditório da Feira Internacional de 
Segurança e Proteção (Fisp), quando os autores 
estarão presentes em ambas ocasiões.  No dia 5, 
das 14h às 15h, Tiago Santos aproveitará a opor-
tunidade para apresentar a palestra “Acesso por 
Corda: aplicação ao trabalho em altura, normas 
utilizadas e processo de certificação.”

Na data seguinte, será a vez do gerente de Cen-
tro de Exames de Qualificação da Abendi (CEQ), 
Marcelo Neris, conduzir a palestra “Certificação 
de Pessoas como mecanismo de promoção da se-
gurança.”

w Mais informações: treinamentos@abendi.org.br ou 5586-3168/3175.

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

NOVO - Inspeção em Caldeiras 3 a 6

Inspeção em Faixa de Dutos  3 a 7

Reciclagem para Profissionais em Fase de Renovação e Recertificação de LP 5 e 6

Ultrassom N3 17 a 28

NR12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos 19 a 21

Gestão e Organização dos END’S 25 e 26

Laser Scanner para Inspeção de Pontes e Viadutos 26 e 27

Básico de END 7 a 11

Complementação para N2 - Norma AWS D1. (FBTS/Abendi) 17 a 24

Medição de alongamento/tensão em parafusos pelo método de ultrassom 8 e 9

Reciclagem para Profissionais em Fase de Renovação e Recertificação de US 17 e 18

Nivelamento N3 - De acordo com a NA-001 e NA-003 21 de novembro a 02 de dezembro

Nova NR13 - Caldeiras, Vasos de Pressão e Tubulação (Abendi/NE - Maceió/AL) 23 a 25

Análise de Certificados de Calibração 28

Radiografia Digital: Princípios e Normas 28 a 30

Inspeção em Pás, Torres e Estruturas Eólicas 05 a 09

DQC
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ESTÁ MAIS SIMPLES A CERTIFICAÇÃO DO RAC
Anular falhas e aprimorar processos são competências do auditor

A Abendi deve lançar, até o fim do ano, uma opor-
tunidade de certificação em três especialidades 

diferentes para auditores do sistema de gestão integrada. 
Os interessados nas normas ISO 9001 (Qualidade), ISO 
14001 (Meio Ambiente) e na série OSHAS (que define 
os requisitos mínimos para melhores práticas em gestão 
de saúde e segurança ocupacional) poderão se certificar 
numa mesma ocasião. É simples: basta enviar, à Abendi, 
comprovantes de escolaridade, treinamento, experiência 
profissional, número de auditorias realizadas e aguardar 
a análise da documentação.

Requisitos e Níveis de Certificação
Os candidatos à certificação devem atender requisi-

tos mínimos de escolaridade, treinamento e experiência 
(profissional e em auditoria). Confira a seguir:

• Auditor e Auditor líder - para quem tem ensino 
médio, deve comprovar experiência profissional de 72 
meses; ensino técnico de nível médio, 60 meses e, ensino 
superior, 48 meses;

• Auditor Aspirante – não é obrigado a ter experiên-
cia profissional;

• Auditor Interno - para quem tem ensino médio, 
deve comprovar experiência profissional de 24 meses; 
ensino técnico de nível médio, 18 meses e, ensino supe-
rior, 12 meses.

Quanto aos requisitos de treinamento, quem pretende 
se tornar auditor líder, auditor e auditor aspirante deve, 
primeiramente, comprovar formação de auditor líder por 

um Organismo de Treinamento (OT) da Abendi ou por 
outra instituição ligada à Associação Internacional de 
Certificação de Pessoal (IPC).

Os candidatos à certificação de auditor interno pre-
cisam, obrigatoriamente, apresentar comprovante de 
curso de auditor interno realizado em um Organismo de 
Treinamento (OT) da Abendi. Os casos de cursos não 
reconhecidos pela Abendi serão submetidos à análise do 
Bureau de Certificação da entidade.

Peça chave ao bom desempenho das empresas, o au-
ditor tem a função de analisar processos e sistemas para 
promover melhorias, corrigir erros e potencializar de-
sempenhos.

Sobre o RAC
Acreditada pelo Inmetro, a Abendi é a administradora 

das atividades do RAC, que certifica auditores nas se-
guintes especialidades: Sistema de Gestão Ambiental 
(SGA), Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ), Audito-
ria Ambiental (AA) e Sistema de Avaliação da Confor-
midade de Empresas de Serviços e Obras da Construção 
Civil (PBQP-H).

DQC
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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 – Vila Clementino (SP) 

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

Conheça a relação de Centros de Exames de Qualificação (CEQs) Conheça as instalações autorizadas para Acesso por Corda

• INVISTA
Avenida Bruxelas, 173 – Bonsucesso (RJ) 

• SEPLAN
Rua dos Goytacazes, 116 -– Campos dos Goytacazes (RJ)
 
• STONEHENGE 
Av. Getúlio Vargas, 7122 – Centro – Canoas (RS)

• TASK / POLYGON
Rua Rogério Cassola, 896 -– Votorantim (SP)

• TECH-INSP Treinamentos e Serviços Ltda
Rua Elizete Cardoso, 03 – Jd. Campomar – Rio das Ostras (RJ)
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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

PARA ANUNCIAR NO 
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Tel.: (11) 5586-3171                
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