
O número de obras para instalação de dutos vem 
aumentando significativamente, e faltam profis-
sionais especializados para trabalhar no segmento

TRABALHO EM FAIXAS DE 
DUTOS AGORA TEM
CERTIFICAÇÃO ESPECÍFICA

ARTIGO ESPECIAL 05
O processo de certificação para N3 no

Setor Subaquático na modalidade Potencial Eletroquímico

Boletim Eletrônico Trimestral do SNQC (Sistema Nacional de Qualificação e Certificação de Pessoas) da Abendi
Edição 91 | Ano VII | Janeiro, fevereiro e março de 2017

A Siderurgia está diretamente relacionada
a setores que movem o País, como o
automotivo  

0402

E MAIS:
02 COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE EM ENSAIO RADIOGRÁFICO

03 CRÉDITO ESTRUTURADO EM TERMOGRAFIA

04 ABENDI E ENTIDADES CERTIFICADORAS REÚNEM-SE COM A ANP PARA APOIO À CERIFICAÇÃO

NOVOS PROCESSOS DE
CERTIFICAÇÃO ATENDEM AO 
SETOR SIDERÚRGICO

NOVIDADE!!!



2 destaQC 91 | janeiro, fevereiro e março de 2017

O transporte dutoviário de matéria-prima é 
considerado muito vantajoso pelos espe-

cialistas, por estar praticamente livre de aciden-
tes, desde que bem operado, e apresentar baixo 
custo operacional. Tais benefícios vêm aumen-
tando o número de instalações de dutos. Isso le-
vou a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural 
e Biocombustíveis (ANP) a sinalizar a necessi-
dade de capacitar profissionais com habilidades 
específicas para atender o volume de atividades 
do segmento. Por esse motivo, a Abendi já ofe-
rece a Certificação por Crédito Estruturado* para 
Inspetor de Faixa de Dutos.

Com o processo, o profissional, que já trabalha 
com dutos, tem a chance de atestar a sua experi-
ência em um documento formal, emitido por uma 
entidade reconhecida no mercado na área de cer-
tificação de pessoas – uma vantagem na hora de 
disputar vagas de emprego. O sistema está aberto 
para os níveis 1, 2 e 3, desde que sejam atendidos 
os seguintes pré-requisitos:

• Nivel 1: ensino fundamental e três anos de ex-
periência com exercício de atribuições N1;

• Nivel 2: ensino fundamental e seis anos de 
experiência; ou ensino médio e três anos de ex-
periência, lembrando que pelo menos  50% desse 
tempo deve ser comprovado com o exercício de 
atribuições do N2;

TRABALHO EM FAIXAS DE DUTOS AGORA
TEM CERTIFICAÇÃO ESPECÍFICA

Dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) comprovam
que, no ano passado, o número total de perfurações para instalação de dutos

teve aumento de 12% em comparação a 2014

DQC

O número de obras para instalação de dutos vem aumentando significativamente, e faltam 

profissionais especializados para trabalhar no segmento

* A certificação pelo sistema de crédito estruturado é  uma forma de avaliação baseada numa pontuação que considera tempo de experiência profissional, esco-
laridade e treinamentos voltados à área de atividade em questão.

• Nível 3: curso técnico,  Crea e dois anos de ex-
periência com exercício de atribuições do N3.

Nos três casos, o candidato deve apresentar as 

comprovações por meio de documentos legais (ex: 
declarações do empregador) e evidências objetivas 
de escolaridade e experiência profissional prática.

COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE EM ENSAIO RADIOGRÁFICO
Se você enfrenta dificuldade para renovar a certificação ou se recertificar em Ensaio Radiográfico (ER), o Centro de Exames de 

Qualificação da Abendi (CEQ) está realizando atividades no sentido de apoiar os profissionais nessa situação. O trabalho é feito a 
partir da análise da qualidade e laudo de 26 filmes radiográficos. Com este processo o profissional evita a interrupção das ativida-
des, mantendo sua certificação em dia. Aproveite já essa oportunidade! Mais informações com Karina Oliveira: (011) 5082-2841 ou 
karinaoliveira@abendi.org.br.
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CRÉDITO ESTRUTURADO 
EM TERMOGRAFIA
Os profissionais do segmento 
são classificados em três níveis 

de competência

A Abendi oferece, a partir de agora, a certifi-
cação por crédito estruturado* para Níveis 

1 e 2 em Termografia, com objetivo de atestar, 
formalmente, a competência de quem já trabalha 
com a técnica. Para dar entrada ao processo, os 
interessados devem enviar, à associação, toda do-
cumentação necessária: duas fotos 3X4, ficha de 
solicitação e o código de ética preenchidos (no 
site da Abendi, em certificação/documentos para 
download), declaração de acuidade visual, cópias 
do CPF e RG e um dossiê comprovando a pon-
tuação e o tempo de experiência na área. Após 
análise e aprovação das evidências, o candidato 
recebe o certificado, carteira e a data de validade 
da certificação.

As peculiaridades para cada nível de certifi-
cação estão descritas nos seguintes documentos 
complementares: DC 074 (Nível 1) e DC 075 
(N2), disponíveis no site da Abendi.

Já para quem ainda não tem experiência e pre-
tende ingressar no segmento, está disponível a 
certificação por exames (teórico e prático) para 
Nível1. Paralelamente, a Abendi está em fase de 
definição de como serão os exames prático, para 
Nível 2, e teórico, para Nível 3.
* A certificação pelo sistema de crédito estruturado é  uma forma de avaliação baseada numa pontuação 
que considera tempo de experiência profissional, escolaridade e treinamentos voltados à área de ativi-
dade em questão.

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.

• 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 Xa-
vier, 601 Maracanã (RJ) 
• CEQ Salvador (Senai/ Cimatec) - Av. Orlando Go-
mes, 1845 – Piatã (BA) 
• CEQ São José dos Campos (Sequi Petrobras) - Rodo-
via 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 – Bon-
sucesso (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)

 | MODALIDADES DE US TÊM CERTIFICAÇÃO |
Os profissionais agora têm a chance de se especializar em

ferramentas mais modernas de Ultrassom
Três novas certificações estão disponíveis na Abendi: Tofd, Phased Array e Iris, 
processos conduzidos anteriormente pelo Sequi-Petrobras e, recentemente, trans-
feridos ao SNQC/END (Sistema Nacional de Qualificação e Certificação da Abendi). 
Portanto atenção: quem está com a qualificação vencendo no sistema SEQUI/Petro-
bras deve entrar em contato com a secretaria do Setor de Certificação. Lembrando 
que ambas as técnicas são avanços tecnológicos do método de Ultrassom e, de 
forma geral, facilitam a interpretação e dimensionamento das descontinuidades 
detectadas no ensaio. 

Mais informações: abendi@abendi.org.br ou 5586-3181.

Acompanhe a Abendi
nas mídias sociais

abendi.org.br

abendi_end

associacao.abendi

abendinews.org.br

a.b.e.n.d.i

issuu.com/destaqc

Abendi Associação

Abendi
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T ubos e Chapas - Considerada uma indústria 
de base, por transformar uma matéria-prima 

em outra, como o ferro em aço, a siderurgia é 
uma área forte e consolidada, independentemente 

NOVOS PROCESSOS DE CERTIFICAÇÃO 
ATENDEM AO SETOR SIDERÚRGICO

Segmento está ligado às principais empresas que movem o País

DQC
w Mais informações: www.abendi.org.br.

ABENDI E ENTIDADES CERTIFICADORAS REÚNEM-SE
COM A ANP PARA APOIO À CERTIFICAÇÃO

U ma reunião, encabeçada pela Agência Na-
cional de Petróleo, Gás Natural e Biocom-

bustíveis (ANP), com representantes de entidades 
tecnológicas e certificadoras, discutiu a busca de 
soluções conjuntas voltadas ao treinamento e cer-
tificação de pessoas. O objetivo é pleitear recur-
sos para investir nesse tema, além de encontrar 
mecanismos que fomentem a retomada da ativi-

dade industrial e reduzam o desemprego de pro-
fissionais certificados. Outra questão debatida foi 
a exigência, por parte da ANP, de que as opera-
doras do exterior, que vierem trabalhar no país, 
cumpram com os mesmos requisitos de pessoas 
qualificadas e certificadas conforme sistemas 
nacionais. O encontro aconteceu ontem, na sede 
da ANP, quando contou com as participações de 

integrantes da Abendi, Abraman, Abraco, FBTS 
e Ibracon. Já a ANP encaminhou, para as discus-
sões, técnicos das áreas de Conteúdo Local, Pes-
quisa e Desenvolvimento Tecnológico e o diretor 
da agência, Waldyr Martins Barroso. A Abendi 
esteve representada pelo diretor executivo, João 
Conte, e gerente de Relações Institucionais, An-
tônio Aulicino. DQC

A Siderurgia está diretamente relacionada a setores que movem o País, como o automotivo   

segmento é uma escolha certa. E melhor que isso 
é a certificação profissional, uma vantagem para 
quem disputa uma vaga de emprego. Ao lançar 
a Certificação de Competências Pessoais por 
Crédito Estruturado* em Ultrassom e Partículas 
Magnéticas em Tubos e Chapas, a Abendi ofere-
ce uma oportunidade nesse sentido. Vale destacar 
que o processo complementa a Norma Abendi 
NA-024- Qualificação e Certificação de Pesso-
as em END para Tubos e Chapas, referente aos 
critérios a serem aplicados, em regime especial 
e temporário, pelo Conselho de Certificação para 
reconhecimento dos profissionais Nível 2 em US 
e Níveis 1 e 2  em PM.

As técnicas em questão são largamente empre-
gadas no Setor Siderúrgico para detectar descon-
tinuidades ou medir espessuras em chapas. Os 
candidatos ao processo devem ter concluído, no 
mínimo, ensino médio ou curso técnico, enviar 
à Abendi documentos pessoais e um relatório 
comprovando tempo de experiência na área. Para 
obter a certificação, por essa sistemática, o pro-
fissional terá de somar pelo menos cem pontos.

Forjados - Outro processo recém-lançado é a 
Certificação de Competências Pessoais por Cré-
dito Estruturado Níveis 1 e 2 em Ultrassom For-
jados. As regras para se submeter ao processo são 
equivalentes às citadas acima.

do desempenho econômico do País. Está direta-
mente relacionada a setores de ponta, destacando 
o automotivo, de bens e capital e da construção 
civil. Por isso, preparar-se para trabalhar nesse 
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O PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO PARA N3
NO SETOR SUBAQUÁTICO NA MODALIDADE

POTENCIAL ELETROQUÍMICO

O treinamento no segmento subaquático na mo-
dalidade Potencial Eletroquímico é essencial para 
que um profissional possa evoluir 
e obter sua certificação para N3, 
pois para se alcançar este patamar 
se requer um bom conhecimento 
técnico e teórico e boa experiência 
prática sobre o assunto. A escola-
ridade mínima exigida na modali-
dade de Medição de Potencial Ele-
troquímico (nível 3) é a do Curso 
Pleno de Engenharia Mecânica 
ou Metalúrgica com 18 meses de 
experiência ou Curso técnico em 
áreas afins com 24 meses de ex-
periência ou 2º grau com 36 meses 
de experiência.

Existem duas áreas de atuação 
para o profissional que atua na modalidade do 
Potencial Eletroquímico: Inspetor Subaquático e 
Inspetor por meio de VCR. O N3 para esta mo-
dalidade deverá possuir um bom conhecimento 
em corrosão eletroquímica e proteção catódica 
(offshore), onde ambos os assuntos englobam o 
Potencial Eletroquímico.

O profissional N3 para Potencial Eletroquímico 
deve possuir no mínimo um bom conhecimento 
em outras técnicas de END, como: Ensaio Visu-

ARTIGO

al, Medição de espessura, Partícula Magnética e 
ACFM. 

Quando o N3 de Poten-
cial Eletroquímico verifica 
a existência de uma trinca, 
uma perda de espessura, 
contato elétrico entre ma-
teriais metálicos diferentes, 
todas estas anomalias estão 
envolvidas no Potencial Ele-
troquímico, seja por corro-
são associada a um esforço 
mecânico, seja por falta de 
uma técnica adequada ao 
combate à corrosão.

Para isto o profissional 
também deverá ter um bom 
conhecimento em ciência 

dos materiais, pois, dependendo dos valores do 
potencial eletroquímico e das características me-
cânicas do aço, deverá saber avaliar se a técnica 
ao combate à corrosão está adequada.

O Potencial Eletroquímico não está relacionado 
apenas em se medir o potencial de uma estrutura 
metálica submersa. O profissional deve possuir 
um bom conhecimento em proteção catódica, seja 
por corrente galvânica ou por corrente impressa.

No passado esta técnica se aplicava em lâmi-

nas de águas de até 300 metros de profundidade e 
hoje se pode aplicar muito além dos 300 metros. 

Com esta ferramenta o profissional N3 em Po-
tencial Eletroquímico terá condições de avaliar e 
registrar o estado de uma estrutura metálica frente 
à corrosão.

José Carlos M Costa é profissional 
especializado na área de petróleo desde 
1976, por meio do Centro de Pesquisa da 
Petrobras (Cenpes/Petrobras).  Trabalhou 
com diversos projetos para corrosão em 
materiais e equipamentos na área Onshore 
e Offshore, sempre voltados à Inspeção de 
Equipamentos.  É formado em Engenharia 
desde 1987, com grande experiência em 
Proteção Catódica Onshore e Offshore. 
Foi diretor da Abraco e membro da SC-15 
da Petrobras no segmento de Proteção 
Catódica Onshore e Offshore. É sócio da 
ABENDI, com o título de Nível 3 em Poten-
cial Eletroquímico e docente em Potencial 
Eletroquímico desde 1986.

 | NOVA SISTEMÁTICA DE RECERTIFICAÇÃO DE US |

A mudança não altera o valor pago pelo profissional 

A sistemática para exames de recertificação de Utrassom (US) mudou. Desde o ano passado, o candidato passou a realizar o en-
saio em dois corpos de provas de geometrias diferentes, e não em apenas um, como era anteriormente. Já para os profissionais 
N2, a nova exigência é a elaboração 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 sensibilidade 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 certificação de pessoas em Ensaios 
Não Destrutivos. Vale ressaltar que o valor da taxa de recertificação permanece o mesmo. A IT-144 está disponível no site da 
Abendi: www.abendi.org.br, bastando clicar nas opções certificação e documentos para download.
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  | 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

CONFIRA A RELAÇÃO DE TREINAMENTOS DA ABENDI PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL

TREINAMENTO PERÍODO DATA
ABRIL

Inspeção em Pás, Torres e Estruturas Eólicas Diurno 3

Ultrassom N3 Diurno 3

Revisão NR13 - Tubulações de Processos Diurno 10

Metrologia e Calibração para empresas de END Diurno 10

Inspeção de Dutos Flexíveis e Raisers Diurno 17

Soldagem para Engenheiros e Inspetores de Equipamentos Noturno 24

NOVO - Emissão Acústica N2 Diurno 24

NOVO - Inspetor de Fabricação Diurno 24

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 (out., nove. e dez. de 2016)

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)

 | SEJA N3 EM CORRENTES PARASITAS |
Ao oferecer inúmeras possibilidades de inspeção, o ensaio de Correntes Parasitas (CP) identifica descontinuidades superficiais 
nos equipamentos. A especialização nessa atividade é um bom investimento no sentido de se manter empregado, principalmente 
nas áreas que mais demandam esse tipo de trabalho, como as de Óleo&Gás, Geração de Energia, Aeronáutica, entre outros. Por 
isso, além de certificar Níveis 1 e 2 em CP, a Abendi acaba de abrir o processo por crédito estruturado para N3. O prazo para se 
candidatar vai até o fim do ano. Lembrando que o Nível 3 é o responsável pela supervisão geral.
Mais informações: abendi@abendi.org.br ou 5586-3181.


