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A Norma Regulamentadora (NR-12), no 
Anexo 12, do Ministério do Trabalho e Em-

prego (MTE), faz uma série de exigências aplicá-
veis à construção e manutenção de cestas aéreas e 

EVITE ACIDENTES:
INSPECIONE, REGULARMENTE,

CESTAS AÉREAS E GUINDASTES!

Acidente ocorrido em São Paulo neste ano

guindastes com cesto acoplado. Além disso, a lei 
ainda determina a realização de ensaios e inspe-
ções regulares nesses dois equipamentos de guin-
dar, destinados à elevação de pessoas para a rea-

w Mais informações: www.abendi.org.br / Certificação / Ensaios Não Destrutivos /Emissão Acústica.

|  NOVA SISTEMÁTICA NA PROVA DE PM  |

A Etapa 3, da prova prática de Partículas Magnéticas (PM), na técnica de Yoke, mudou. A partir de outubro, a instrução 
de END para Yoke deverá ser desenvolvida em formato de um formulário específico, com informações objetivas e durante 
um tempo máximo de 45 minutos. Além disso, o conteúdo deverá ser baseado nas regras da PR-003 (documento do SNQC 
com requisitos particulares da técnica), que foi revisada recentemente.  Já os exames práticos, também da Etapa 3, para 
máquina estacionária e eletrodos, serão revisados futuramente. Aguarde mais informações.

lização de trabalho em altura. Com a publicação 
do texto, o principal objetivo do MTE foi reduzir 
o número de acidentes. Atenta a essa realidade, a 
Abendi realiza a certificação de pessoas num dos 
métodos, de Ensaios Não Destrutivos (ENDs), 
mais empregados para verificar a integridade des-
sas estruturas: a Emissão Acústica (EA), capaz de 
detectar descontinuidades nos equipamentos, por 
meio de ondas sonoras, emitidas por eles, após 
serem submetidos a uma carga de tensão. Vale 
destacar que existem duas normas ABNT sobre 
o assunto: NBR 16601:2017 e NBR 16593:2017.

O processo de certificação em EA da Abendi 
está aberto para formar Níveis 1,2 e 3.  Lembran-
do que o N1 deve demonstrar competência na rea-
lização de um ensaio de acordo com as instruções 
escritas e sob a supervisão de uma pessoa certifi-
cada como Nível 2 ou 3, realizando, registrando e 
classificando os resultados do END com base nos 
critérios de aceitação. Já o N2, além da atribuição 
já mencionada, tem uma gama de atividades mais 
extensa, como analisar os resultados, preparar e 
verificar ajustes do equipamento, definir limites 
de aplicação, etc. O N3, entre outras atividades, 
com ênfase em elaboração de procedimentos, as-
sume inteira responsabilidade por uma instalação 
de ensaio, um Centro de Exames de Qualficação 
(CEQ) e pelo pessoal envolvido nos ENDs. DQC
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SNT-TC-1A:
O QUE É E COMO SE APLICA ESSE DOCUMENTO?

Em resposta aos questionamen- 
tos dos associados da Abendi so-
bre a “prática recomendada SNT-
TC-1A”, esclarecemos as dúvidas 
apresentadas sobre a utilização cor- 
reta desse documento a todos os 
interessados, tais como aplicação, 
limitações, validade, entre outras.

O primeiro aspecto a esclarecer 
é que o documento é uma prática 
americana, com objetivo de reco-
mendar, aos fabricantes, montado- 
ras e demais fornecedores, uma 
sistemática para administração dos 
ENDs nas instalações, plantas e uni- 
dades fabris, aplicada nos seus equi- 
pamentos em fabricação ou duran- 
te as suas instalações e montagens.

O documento apresenta um mo-
delo de certificação de pessoal em 
END de 1ª parte, ou seja, um mo- 
delo de autocertificação, denomi- 
nado nos EUA como “employer 
based certification” ou   “in house 
certification.’’  Todos os requisitos 
e parâmetros de certificação são es- 
tabelecidos e aplicados pela pró- 
pria empresa. Como cada empresa 
estabelece sua própria sistemática 
de certificação, essa descentraliza- 
ção contribui para uma falta de pa-
dronização, inerente à certificação 
de 1ª parte, o que acaba gerando ní-
veis de qualidade de inspeções dife-
rentes, ou seja, resultados variados e 
dependentes do grau de dificuldade 
de certificação entre os sistemas es-
tabelecidos pelas empresas.

Nesse modelo, a certificação per- 
tence à fabricante ou montadora, 
ou seja, o profissional, ao se des- 
ligar da empresa, perde a certifica- 
ção, que é válida somente enquan-
to ele estiver inspecionando os pro-
dutos, equipamentos e montagens 
daquela unidade. A certificação é 
interna e específica para os produ-
tos de uma determinada empresa. 
Vale ressaltar que algumas empre-
sas possuem Selo ASME, sistemas 
de certificação que são constan-
temente avaliados pelo “inspetor 

autorizado.” Isso acaba induzindo 
certo grau de padronização às certi-
ficações, mas são exceções no Brasil.

De qualquer forma, é importan-
te informar que o próprio ASME, 
um dos grandes promotores dessa 
certificação, já vem indicando mo-
vimentações no sentido da certifi-
cação de 3ª Parte, a fim de se tor-
nar independente e centralizado.

E alguns volumes e parágrafos do 
código ASME, existe a citação a 
modelos centralizados de certifica- 
ção.  O ASME apresenta, desde 
2015, modelo próprio de certifi-
cação de 3ªparte:  ASME ANDE-1 
2015. Esta é uma tendência mun-
dial, conforme se observa nos mo- 
delos atuais de avaliação de con-
formidade, a certificação de 3ª par- 
te é aplicada na certificação de sis-
temas de gestão, produtos e pes-
soas, com excelentes resultados e 
aceitação internacional. É interes-
sante, também, frisar a possibilida-
de da utilização dessa prática em 
conjunto com a Norma ISO 9712,  
como base na elaboração das nor- 
mas e procedimentos internos pa- 
ra gestão sistêmica dos END, pe-
los empregadores e contratantes, 
sempre com o suporte do profissio- 
nal N3, antes de iniciar os traba-
lhos de END.

Nesse caso, o profissional N3 de- 
ve avaliar se todas as condições e 
requisitos para execução dos ENDs 
estão de acordo com o estipulado 
no projeto, norma, especificação, 
legislação, regulamentos, NRs  etc. 
e,  na ausência dessas  definições, au- 
xiliar o contratante, nesse quesito.  
Nessa avaliação, o profissional N3 
verifica a necessidade, ou não, de 
treinamentos e qualificações inter-
nas, específicas a um determina-
do produto ou aplicação de END 
e suplementares à certificação ISO 
9712, na qual os profissionais já de- 
vem estar certificados, antes de emi- 
tir  a “autorização de trabalho”, item 
3.21 da 9712.

CERTIFICAÇÃO EM 
ANÁLISE DE VIBRAÇÃO

F alta de balanceamento das partes rotativas, juntas e rolamentos desali-
nhados, excentricidade, interferência ou folgas, erosão localizada, abra-

são e ressonância. Vez ou outra tais anomalias aparecem nas máquinas e nos 
equipamentos das indústrias, prejudicando o ritmo e a qualidade da produção. 
Por isso, é fundamental detectar essas falhas com o máximo de antecedência. 
Uma das técnicas mais utilizadas para isso é a Análise de Vibrações (AV), 
muito empregada no chão de fábrica por ser feita com instrumentos avança-
dos e medições eletrônicas capazes de percepções sensoriais não percebidas 
pelos ouvidos. Um benefício valioso, já que isso elimina a subjetividade do 
técnico analista. Então, não perca mais tempo e seja uma pessoa certificada 
em AV. A Abendi está realizando os exames de certificação para os inte-
ressados obterem a certificação na categoria 1, quando o profissional tem a 
seguintes competências:
• Conhece os princípios básicos de vibração e reconhece as diferentes unida-
des de medida;
• É capaz de coletar dados confiáveis, garantindo padrões adequados de re-
petibilidade;
• Identifica erros nos dados coletados;
• Recupera configurações de medição pré-definidas para uso com equipa-
mentos de AV e transfere dados de um sistema de análise para um baseado 
em computador;
• Compara medidas de vibração globais ou de valor único com configurações 
de alerta pré-estabelecidas;
• Aponta desvios da norma para valores e tendências de vibração de valor 
único;
• Relata observações visuais relacionadas à condição do equipamento
Vale destacar que todas as atividades, da Categoria 1, devem  seguir proce-
dimentos estabelecidos e ser realizadas sob supervisão. Acesse o site, e faça 
a inscrição agora mesmo: http://www.abendi.org.br/abendi/default.aspx?m-
n=704&c=1126&s= DQC



4 destaQC 93 | julho, agosto e setembro  de 2017

DQC

O 
sistema de certificação em ter-
mografia da Abendi está aberto. 
Para dar entrada ao processo, 

os interessados devem enviar, à associação, 
toda a documentação necessária: duas fotos 
3X4, ficha de solicitação e o código de ética 
preenchidos (no site da Abendi, em certi-
ficação/Termografia (TM)), declaração de 
acuidade visual, cópias do CPF e RG e o 
tempo de experiência na área.

Vale destacar que a certificação por exa-
mes em Termografia da Abendi possui um 
diferencial: a utilização de um dispositivo 
projetado por Furnas para a realização de 
exames práticos, no Centro de Exames de 
Qualificação (CEQ) da associação. “Embo-
ra a prova prática seja opcional em algumas 
normas, o Grupo de Trabalho (GT) respon-
sável pelo desenvolvimento da norma brasi-
leira de certificação em Termografia, optou 
por avaliar a qualificação dessa forma por 
considerá-la uma etapa importante a uma 
avaliação mais confiável da certificação, 
explica o examinador do processo de certi-
ficação em Termografia e integrante do GT, 
Laerte dos Santos. 

Inédito e batizado de Dispositivo Simula-
dor de Condições Termográficas (DSCT), o 
equipamento reproduz a rotina da ativida-
de, sendo capaz de representar diversas si-
tuações recorrentes durante as inspeções do 
termografista.

Pré-requisitos
Os profissionais de Termografia são classi-

ficados em três níveis crescentes de compe-
tência. Para se certificar em qualquer nível, os 
candidatos precisam atender a alguns requisi-
tos preestabelecidos, como grau de escolari-
dade, aptidão física, horas de treinamento e 
experiência profissional comprovada no sen-
tido de garantir o entendimento dos procedi-
mentos das medidas e análises termográficas. 
Com relação à escolaridade e à experiência 
profissional, é exigido diploma de conclusão 
de ensino técnico de nível médio ou de for-
mação superior, no caso dos Níveis 3. 

CERTIFICAÇÃO EM TERMOGRAFIA ESTÁ ABERTA

DQC

Da área elétrica à agricultura, a ferramenta é uma das mais empregadas no setor
de inspeção da maioria dos segmentos industriais 

Medicina Ciência forense

Medicina veterinária Área militar



5 destaQC

PROFISSIONAIS DE END SE REÚNEM
COM A ABENDI NO NORDESTE

T ransformar a atividade de END em uma 
profissão regulamentada e a criação de 

um sindicato da categoria. Essas e outras 
reivindicações marcaram mais um Encon-
tro de Profissionais da Abendi, realizado em 
agosto, no Senai de Salvador, na Bahia, com 
50 pessoas, aproximadamente. Foi a quinta 
reunião. As anteriores aconteceram em São 
Paulo e no Rio de Janeiro. Inspetores de fa-
bricação e de várias modalidades de END 
participaram das discussões. A seguir, co-
nheça os principais pontos debatidos:

• Baixo piso salarial: profissionais recla-
maram que, por conta da queda na atividade 
econômica, as empresas estão reduzindo os 
valores pagos aos técnicos em inspeção;

• Sindicato: solicitação de apoio da Abendi 
para a formação de um sindicato focado em de-
fender os direitos trabalhistas dos profissionais;

• CBO: apresentar, à Classificação Brasilei-
ra de Ocupações (CBO), uma reivindicação formal 
para oficializar a atividade de END como profissão;

• Contratantes: foi pleiteada, à Abendi, uma 
atuação mais forte, junto às empresas em geral, 
quanto à exigência da certificação de pessoas 
como fator de confiabilidade no trabalho;

ABENDI FAZ
REUNIÃO NA ANP

R epresentantes da Abendi estiveram, recentemente, 
na sede da Agência Nacional do Petróleo, Gás Na-

tural e Biocombustíveis (ANP), no Rio de Janeiro, para 
demonstrar a preocupação da associação quando as nor-
mas e os regulamentos técnicos nacionais, relacionados 
à certificação de pessoas, não são seguidos. O gerente 
do Bureau de Certificação da Abendi, João Rufino Te-
les, comentou sobre o risco de acidentes pelo não cum-
primento das normas de inspeção pelas empresas, que, 
por desconhecerem ou ignorarem as normas nacionais, 
utilizam pessoal não certificado.  No encerramento do 
encontro, o diretor da ANP, Waldyr Martins Barroso, 
se comprometeu a encaminhar, internamente, o assunto 
para avaliação. DQC

• Fiscalização: destacada a necessidade de 
pressionar o Ministério Público do Trabalho para 
fiscalizar empresas que, além de não cumprir en-
tre outras regras de segurança, contratam apenas 
um profissional de END para trabalhar em vários 

métodos (certificações).
Para finalizar, o gerente do Cen-

tro de Exames de Qualificação 
(CEQ) da Abendi, Marcelo Ne-
ris, comentou sobre a importância 
em seguir as regras de ISO 9712 
(norma internacional para certifi-
cação de profissionais de Ensaios 
Não Destrutivos) com forma de 
manter o mútuo reconhecimento 
entre os países.  Aliás, essa é uma 
reivindicação da Abendi junto à 
Agência Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis 
(ANP), para que essa instituição 
comece a exigir das empresas de 
prospecção o atendimento à nor-
ma no momento de contratar ins-
petores de END.

Além de Neris, o diretor exe-
cutivo da Abendi, João Conte, também participou 
da reunião. A data e o local do próximo encontro 
ainda não foram escolhidos. Após essas defini-
ções, os profissionais serão comunicados previa-
mente por email e também por nossas redes so-
ciais e demais veículos de comunicação. DQC
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I r além da graduação sempre foi uma premis- 
sa à absorção pelo mercado de trabalho, es-
pecialmente em momentos economicamen-

te instáveis como o atual. Esse é mais um mo-
tivo para manter a certificação profissional em 
dia. E nesse momento, a Abendi está fazendo a 
renovação da certificação para inspetores de fa-
bricação Óleo&Gás. O processo ocorre após os 
dois primeiros anos e seis meses de certificação, 
desde que o interessado apresente os documentos 
necessários, definidos na NA 012 (norma Abendi 
sobre o assunto). Para se regularizar, o profissio-

PROFISSIONAL DE IF ÓLEO&GÁS:
REGULARIZE SUA CERTIFICAÇÃO!

Indispensável nas indústrias, o inspetor de fabricação Óleo & Gás atesta
a qualidade dos materiais e equipamentos

Para renovar a certificação,

o inspetor de fabricação em IF 

Óleo&Gás deve comprovar que

se manteve em atividade

nal deve comprovar a continuidade na função por 
meio da apresentação de relatórios e dos docu-
mentos abaixo:
• Ficha de Solicitação preenchida e assinada - 
FM-023;
• Documento de comprovação de serviços profis-
sionais como inspetor de fabricação na modalida-
de específica, por período de seis meses conse-
cutivos ou não, no nível em que está qualificado 
(deve ser um registro de inspeção RI, RI - RNC, 
CRM ou CLM, referente a um contrato de for-
necimento de equipamentos para a indústria de 

petróleo e gás), atestado pelo contratante;
• Aptidão física: Atestado de Acuidade Visual - 
FM 118;
• Código de ética - RI 005;
• Evidência de manutenção do vínculo com o res-
pectivo conselho de classe (Crea ou CRQ).

Além desse caminho, o profissional ainda pode 
comprovar, que se manteve em atividade, por meio 
de três rotas alternativas, descritas no Documen-
to Complementar DC-065 (disponível no site da 
Abendi, em Certificação/Inspetor de Fabricação/
Recertificação) com as seguintes possibilidades:
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A Abendi, como organismo de certifica-
ção de pessoas acreditado, conforme a 

ISO 17024, e signatário do Acordo Interna-
cional de Reconhecimento do ICNDT (Co-
mitê Internacional de END), reafirma o seu 
compromisso em manter o Sistema de Cer-
tificação em conformidade com as normas 
internacionais de certificação de pessoas, 
garantindo a credibilidade e legitimidade dos 
ensaios realizados pelas pessoas certificadas.

De acordo com a norma NM ISO 9712, es-
clarecemos que:

• as certificações são válidas até a data de 
seu vencimento;

• a página de Consulta Pública apresenta a 
listagem do pessoal certificado que está com 
a certificação válida;

• os pedidos de renovação e/ou recertifica-
ção devem ser enviados com seis meses de 
antecedência do vencimento da certificação.

Os detalhes referentes aos processos estão 
disponíveis na área restrita do candidato e/ou 
pessoa certificada.

Demais informações podem ser encontra-
das em nosso site.

Reiteramos que a Abendi está à disposição 
para esclarecimento de qualquer dúvida.

ADEQUAÇÕES NOS 
PROCESSOS DE
RENOVAÇÃO E

RECERTIFICAÇÃO
DA ABENDI

w Então não perca mais tempo e faça agora a sua renovação. Envie sua 
documentação para: documentos_recertificacao@abendi.org.br ou para o 
endereço: Avenida Onze de Junho, 1317 – Vila Clementino – São Paulo/SP. 
Mais informações: (11) 5586.3181, das 09h às 17h.

Rota 1 
Treinamento e
elaboração de
material técnico

Rota 2 
Atuação em
outros setores

Rota 3
Evidências de atuação em 
substituição aos registros
de inspeção

A pessoa certificada nas 
modalidades AT, CT, MC, 
EL e IN pode comprovar a 
continuidade na atividade 
através de registros de 
inspeção emitidos para os 
setores: Nuclear, Termo-
elétrico, Geração e Trans-
missão de Energia, Siderúr-
gico, Mineração, Papel e 
Celulose, Sucroalcooleiro, 
Naval, Petroquímico e 
Fertilizante.

Os registros de inspeção 
devem conter o carimbo e 
assinatura do inspetor e do 
fabricante do equipamen-
to ou do contratante do 
serviço de inspeção.

A pessoa certificada  pode evi-
denciar  (no período de validade 
da certificação) os 06 meses de 
atividade técnica através de:
• Declaração do empregador ou;
• Declaração do empregador  + 
Registro de inspeção*ou; 
• Carteira de trabalho indicando 
cargo técnico ou; 
• Carteira de trabalho indican-
do cargo técnico + Registro de 
inspeção* ou;
• Registros de inspeção de fab-
ricação, mesmo que emitidos no 
mesmo mês*.
*Registro de inspeção (RI, RI - 
RNC, CRM ou CLM) referente a 
um contrato de fornecimento de 
equipamentos para a indústria 
de petróleo e gás. O registro 
de inspeção deve ser atestado 
pelo contratante do serviço de 
inspeção.

Apresentar 06 evidências 
de treinamento de no 
mínimo 8 horas, contemp-
lando o respectivo estudo 
de caso. Para substituição 
de mais de um documen-
to de comprovação, os 
treinamentos podem ser 
realizados em dias consec-
utivos, desde que contem-
plem temas distintos.
O profissional deve for-
necer atestado dos trein-
amentos realizados e regis-
trados conforme requerido 
no DC-058

N2 e EL/IN - Elaborar mate-
rial técnico como apostilas 
e estudos de caso para 
treinamento na respectiva 
modalidade.
Evidenciar através do envio 
do material acompanhado 
de relatório e descritivo 
da aplicação, conforme 
requerido no DC-058.
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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 Clemen-

tino (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

• CERRO - CT IBEX -  Curitiba/PR - (41) 3093-5877

contato@cerro.eng.br

• NR TREINAMENTOS - Blumenau (SC) - (47) 3330-8427

nr@nrtreinamentos.com.br

• ROPE MOUNTAIN - LOTTICI - Canoas (RS) - (51) 3032-1219

treinamento@ropemb.com.br

• SALT TREINAMENTOS - Rio das Ostras (RJ) -  (22) 2764-6172

cursos@tech-insp.com.br

• SIMÕES E ALVES - Santa Maria (RS) - (55) 3025-4411

treinamentos.simoesealves@gmail.com

• TASK / POLYGON -  Votorantim (SP) - (15) 3034-8000

task@taskbr.com

1. A carreira profissional na área de inspeção 
foi uma boa escolha?

Foi uma boa escolha, porque, quando iniciei, foi 
focado no mercado de Petróleo e Gás, que estava 
em expansão, e a possibilidade de crescimento 
profissional era atraente. Pesquisei muito antes 
de decidir pelo caminho da inspeção. Na época, 
observei que o mercado estava aquecido e havia 
várias outras opções. Mas a importância que um 
inspetor tem na obra, a responsabilidade e o com-
prometimento com a qualidade me atraíram.

2. Mesmo estando, atualmente, sem trabalho 
fixo, você está investindo em sua formação. 
Fale sobre as suas certificações e quais as ou-
tras modalidades que vem buscando?

Sou certificado em US-N2-AE1, US-N2-S2.1 
e EV-N2-S, essa última certificação conquistada 
há dois meses. E se tudo correr bem nos próximos 
meses estarei certificado também em LP-N2-G e 
PM-N2-SY. Fora isso, concluirei, em breve, o 
curso de Inspetor de Equipamentos. Meu inves-
timento em minha formação está sendo de forma 
bem planejada e de acordo com minha realida-
de atual, porque, como não tenho trabalho fixo, 
os meu recursos são limitados e o custo total de 
uma certificação não é baixo. Passa por cursos, 
treinamentos, provas e viagens, mas hoje é algo 
necessário, porque, devido à crise, a competivi-

’Devido à crise, a competitividade cresceu muito, deixando o mercado mais exigente 
e buscando profissionais cada vez mais polivalentes. ’’ A partir desta constatação, o 
inspetor de END, Wagner Lima, continua apostando em certificação como forma de 
investimento profissional. Na entrevista abaixo, conheça um pouco desse perfil 

PERFIL

dade cresceu muito, com o mercado se tornando 
mais exigente, buscando profissionais cada vez 
mais polivalentes. Quando eu iniciei minha car-
reira, escolhi pelo método de Ultrassom, porque 
foi o que achava mais interessante, dediquei-me 
muito até conseguir atingir o sub-nível AE1 não 
só porque gosto do que faço, mas porque sei que 
no mercado competitivo isso me traria mais opor-
tunidades de emprego.

3. Quais as suas dicas para passar nas provas 
de certificação?

A principal dica que tenho é ter foco. Estude e 
treine a teoria e a prática pensando nos exames, 
mantenha esse foco, sempre que possível conver-
se e pegue dicas com colegas já certificados no 
método de interesse. Conversar com colegas que 
já passaram pelas provas é importante e ajuda a 
diminuir o nervosismo e insegurança na hora das 
provas, e esse para mim é o maior obstáculo neste 
momento.

4. Além da área de Óleo&Gás, que mais con-
trata profissionais certificados, em quais outros 
setores você identifica boas possiblidades de tra-
balho no segmento de END?

Eu vejo os setores de mineração e ferroviário 
como boas possibilidades, e, mesmo nesses seto-
res, não sendo exigência profissionais certifica-

dos pelo SNQC, na maioria das vezes eles optam 
por buscar um inspetor certificado pelo SNQC 
pela questão de confiabilidade que um inspetor 
certificado passa.

5. Como você avalia o papel da Abendi na ro-
tina do profissional certificado?

Nesse momento de crise, acho importante o pa-
pel que a Abendi faz ao buscar o diálogo com os 
inspetores na procura de alternativas na questão 
da empregabilidade, sendo que com a abertu-
ra do mercado nacional a empresas estrangeiras 
a Abendi tem que se manter ativa na defesa dos 
interesses dos inspetores certificados pelo SNQC 
junto às oportunidades que surgirão em breve 
nessas empresas. DQC
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* 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.

CONFIRA A RELAÇÃO DE TREINAMENTOS DA ABENDI PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL

TREINAMENTO INÍCIO REALIZAÇÃO LOCAL 

SETEMBRO

WEBINAR - RECICLAGEM PARA INSTRUTORES DE OTS 05  ABENDI  ABENDI

ENSAIOS RADIOGRÁFICOS N3 11 a 19  ABENDI  ABENDI

END EM MATERIAIS COMPÓSITOS POLIMÉRICOS 18 e 19  ABENDI  ABENDI

LÍQUIDO PENETRANTE N3 18 a 22  ABENDI  ABENDI

US APLICADOA A SOLDA POR RESISTÊNCIA A PONTO 18 a 22 ABENDI ABENDI

(AUTOMOBILÍSTICO)    

INSPEÇÃO DE DUTOS TERRESTRES, ENSAIOS E TESTES 25 a 29  ABENDI  

OUTUBRO

INSPEÇÃO EM FAIXA DE DUTOS 02 a 06  ABENDI ABENDI 

SUBAQUÁTICO N3 02 a 11  ABENDI ABENDI 

ULTRASSOM N3 16 a 20  ABENDI ABENDI 

INSPEÇÃO DE DUTOS FLEXÍVEIS E RISERS 20 e 21  ABENDI RIO DE JANEIRO 

INSPEÇÃO EM PÁS, TORRES E ESTRUTURAS EÓLICAS - BAHIA 23 a 27  ABENDI BAHIA

NOVEMBRO

BÁSICO DE END 06 a 10  ABENDI ABENDI 

NOVO - INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM DRONES 06  ABENDI ABENDI 

BÁSICO DE TOFD E PHASED ARRAY 07 a 09  ABENDI ABENDI 

NOVO - INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA DEFENSIVOS 20  ABENDI ABENDI

AGRÍCOLAS 

NIVELAMENTO N3 20/11 a 02/12 * ABENDI ABENDI 

RADIOGRAFIA DIGITAL 27  ABENDI ABENDI 

*com aula no sábado, dia 25/11.

PALESTRAS (PRESENCIAL E WEBINAR) INÍCIO REALIZAÇÃO LOCAL 

PHASED ARRAY – CONCEITOS BÁSICOS 05 DE SETEMBRO ABENDI ABENDI 

TERMOGRAFIA – CONCEITOS BÁSICOS 20 DE SETEMBRO ABENDI ABENDI 

RADIOGRAFIA DIGITAL – CONCEITOS BÁSICOS 10 DE OUTUBRO ABENDI ABENDI 

Conheça as instalações autorizadas para Acesso por Corda
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