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N 
o fim do ano passado, foram eleitos os novos representantes dos profissio-
nais no Conselho de Certificação e representantes regionais dos profissionais 
certificados, para sugerir melhorias e acompanhar as atividades da Abendi. 

Recentemente, a reportagem do DestaQC convidou todos a se apresentarem aos leito-
res. A seguir, confira alguns depoimentos e os contatos de todos:

O que dizem
os novos representantes

dos profissionais...

A Associação Bra-
sileira de Ensaios 
Não Destrutivos e 
Inspeção (Abendi) 
tem um leque mui-
to abrangente de 
atividades. Logica-
mente, sem per-
der o cerne inicial, 
os motivos pelos 
quais foi fundada, 

por um grupo de profissionais e empresas, 
há 38 anos, que é reunir pessoas, associar 
pessoas, para discussão de temas de inte-
resse comum, além de desenvolver progra-
mas de capacitação e certificação de pes-
soas. A certificação é, certamente, um dos 
carros chefes da associação, uma das maio-
res especializações da entidade. A Abendi 
desenvolveu, desde 1981, portanto, dois 
anos depois da sua fundação, um sistema 
de qualificação e certificação de pessoas 
em Ensaios Não Destrutivos, baseado numa 
norma internacional de END, a ISO 9712 
que, à época, inclusive, era um draft ainda. 

Em função, da falta de obras e empreendi-
mentos, muitos e muitos profissionais estão 
com dificuldade até para saldar o pagamen-
to das suas manutenções da qualificação, 
da sua recertificação e renovação da sua 
certificação.  Esse fato traz muita preocupa-
ção, porque pode trazer o risco de muitos 
bons profissionais, que já atuam há muitos 
anos na área, com bastante experiência e 
conhecimento, deixarem o mercado, per-
dendo suas qualificações. Certamente, o 
Brasil voltará a trilhar o caminho do cresci-
mento. Porém, o que preocupa a diretoria 
da Abendi é, quanto à volta do desenvolvi-
mento, como fazer com a falta de profissio-
nais qualificados, que, certamente, ocorrerá 
se persistir o ciclo grande dessa situação 
econômica financeira, com a saída de pro-
fissionais brilhantes do mercado. 

A Abendi informa a todos que a direto-
ria da associação está tomando diversas 
ações, no sentido de buscar contatos com 
os organismos reguladores, com a Agência 
Nacional de Petróleo, Gás e Biocombus-
tíveis (ANP) e o Instituto Nacional de Me-
trologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) 
para alertá-los sobre a necessidade de 
profissionais certificados, para a segurança 
das instalações e dos empreendimentos 
aqui de nosso país. 

Boa leitura!
João Conte, diretor executivo da Abendi

Representantes dos Profissionais no Conselho de Certificação:

Titular: Rafael Macaroff Kaszas 
Depoimento: ‘’Trabalho com inspeção de equipa-
mentos há 15 anos. Tenho formação técnica em 
Mecânica e superior em Gestão da Qualidade. Sou 
Certificado em Inspeção de Soldagem N1, LP-N2, 
Estanqueidade LT-I, Inspeção de Fabricação IF-CT, 
Ensaio Visual N2, Inspeção de Fabricação Eletrome-
cânica IE-USI, IE-EFC e IE-MGE. Minhas atividades 
são desenvolvidas principalmente nos setores: Si-
derúrgico, Petroquímico, Naval, Nuclear, Eletrome-
cânico e de Mineração, Hidrogeração e de Papel e 
Celulose. Como representante dos profissionais no 
Conselho de Certificação, pretendo trabalhar em 

favor das demandas e necessidades da nossa classe, profissional junto a Abendi, for-
mando um elo entre os representantes estaduais, Crea, ANP e ABNT. Repassar, à Aben-
di, as prioridades, mudanças e propostas de melhoria do SNQC, bem como apresentar 
ferramentas e ações propostas à valorização e ao reconhecimento do profissional cer-
tificado, nas empresas, e lutar pelo seu registro junto ao Ministério do trabalho.
Email: alfatesting@hotmail.com

Suplente: Luciano Ferrer Santiago
Email: lucianoferrer1@hotmail.com

Representantes Regionais dos Profissionais:

São Paulo
Renato Bulhões da Silva 
Depoimento: Possuo as seguintes qualificações 
em US-N2-AE1/S2.1, LP e PM N2, SNT-TC-1A UT/
MT/PT. Além disso, sou técnico em Mecânica e 
estudo Gestão da Qualidade. Minha experiência 
inclui trabalhos Offshore e Onshore, Petróleo e 
Gás, Energia Eólica, Refinarias e petroquímicas, 
Ferrovia, Dutos, Fiscalização NDT e instrutor de 
END. Como representante regional, irei levar os 
assuntos debatidos entre os profissionais de ins-

peção. As nossas reivindicações e também as nossas ideias. Primeira questão seria a 
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regulamentação da profissão perante o Ministério do Trabalho. Algo que, nos dias de hoje, as empresas se aproveitam, oferecendo 
ao profissional salários incompatíveis com a função.
Email: bulhoes.end@hotmail.com

Rio de Janeiro
José Carlos Stellet Ferreira
Depoimento: ‘’O meu objetivo de ser um representante esta pautado em atender as necessidades da classe em consonância com 
a Abendi e os setores envolvidos direta e indiretamente. Estamos atravessando um momento de muita turbulência, e isso nos 
obriga a moldar essa situação, para que possamos atravessá-la com senso de justiça e o menor desgaste possível para todos os 
segmentos envolvidos. A classe de inspetores, dentre todas, acredito ser a mais prejudicada dentro desse processo, e demanda 
uma atenção e providências emergenciais, pois estamos perdendo profissionais excelentes, com larga experiência para outros 
segmentos, por uma questão de sobrevivência. Reitero a minha preocupação  em discutirmos com a máxima urgência essas ques-
tões.’’
Email: jc_stellet@yahoo.com.br

Espírito Santo
Cristiano Rosa da Silva 
Depoimento: ‘’Sou o representante dos profissionais certificados no Espírito Santo. Tenho formação 
como inspetor de LP, PM, EVS e ME, realizei um curso de inspetor de equipamentos. Com 38 anos de 
idade, sou casado e moro em Vila Velha. Trabalho há, aproximadamente, 11 anos como inspetor, ten-
do realizado inspeção em grandes obras para importantes empresas no estado, em equipamentos 
de grande porte, tanto na fabricação como na manutenção. Ao me candidatar para representante do 
estado no biênio de 2017/2019, verifiquei que não só aqui, mas em todo país, nossa profissão vem 
perdendo espaço e muita precarização nas condições de trabalho. Durante minha campanha, levan-
tei várias bandeiras de inspetores do estado e me prontifiquei a apresentá-las aos principais órgãos 
responsáveis, por meio da Abendi e sua diretoria. Com isso, espero alcançar os melhores resultados 
durante minha gestão como representante no Espírito Santo. ’’
Email: cscristianorosa@hotmail.com

Bahia
Ícaro Martins dos Santos 
Depoimento: ‘’Tenho 15 anos de experiência como inspetor de equipamentos e sou certificado pela 
Abendi desde 2005. Hoje, sou certificado na modalidade CD-CL-N2 e estou concluindo o processo 
de certificação em EA-N2-G. Desde 2004, trabalho no Controle de Qualidade das principais obras de 
ampliação das refinarias da Petrobrás, incluindo a construção da unidade de Pernambuco, além de 
inspecionar a integridade física em diversas fábricas pelos Brasil. Acredito que são nos momentos de 
dificuldades que nascem as melhores soluções para diversos problemas. Pensando assim, fiz questão 
de me candidatar a representante regional dos meus colegas, com o objetivo e comprometimento 
de criar estratégias e novos métodos, para tentarmos, juntos, voltar ao mercado de trabalho. Sendo 
também um canal de comunicação direto e acessível entre a Abendi e todos os profissionais do nosso 
querido estado. ‘’
Email: icaro.martins@fascservicos.com.br
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Santa Catarina
Marco Antônio Silva 
Depoimento: ‘’Atualmente, exerço a função de gerente da Qualidade da Icavi indústria de caldei-
ras do Vale do Itajaí. Também sou inspetor de US, de equipamentos, técnico mecânico e trabalho 
há 15 anos com caldeiras e vasos de pressão. Fazer com que o acesso às qualificações e certifica-
ções SNQC/ABENDI sejam de fácil acesso aos profissionais, com aplicação de provas coerentes a 
cada nível e subnível. Ter uma fiscalização mais séria sobre os inspetores ASNT, pois hoje há uma 
grande diferença neste tipo de trabalho.”
Email: m.inspecao@gmail.com

Paraná
Rogel Adriano de Morais 
Depoimento: ’’Aos 39 anos de idade, sou inspetor N1 de solda, LP-N2-G, PM-N2-SY, EVS-N2, AC-N1. 
Tenho experiência de pelo menos 20 anos na área industrial e de 15 anos como inspetor. Estou, 
diariamente, buscando conhecimentos e adquirindo experiência. Pretendo, como representante do 
Paraná, conquistar melhorias para a nossa categoria.“
Email: rogel_cia@hotmail.com

Rio Grande do Sul
Marcelo Medeiros Borchert 
Depoimento: ‘’Me formando em Engenharia de Produção, sou técnico eletromecânico, inspetor de 
equipamentos, qualificado no Brasil e na Inglaterra como Inspetor de ENDs Nível 2 em LP / PM(ES/Y) / EV 
/ US(S2.1/S4) / LT e, como Nível 3, em LP / PM e US(MR). Já acumulo 12 anos de experiência profissional 
como inspetor de END, tendo trabalhado, desde 2005, como coordenador e instrutor de OTR em cursos 
de formação de Inspetores de END e supervisão de inspetores em projetos no Brasil e no exterior. Como 
representante regional para o Rio Grande do Sul (RS), irei estreitar os laços entre os inspetores e Abendi, 
buscando contribuir com a melhoria do sistema, difundindo as atividades da associação e lutando pela 
reivindicações dos profissionais e de toda a comunidade de Ensaios Não Destrutivos.’’
Email:marcelo.borchert@frateste.com.br

Nordeste
Wladimer Schapowal Junior 
Depoimento: ’’Sou qualificado nas modalidades de US, PM e LP desde 2003, e sócio da Abendi 
desde 2002. Consegui construir a minha própria empresa ICT – Manutenção, Inspeção e Solda, que 
presta serviços em Sergipe, Alagoas e Bahia há 13 anos. Meu maior objetivo como representante 
do Nordeste é instruir e divulgar a importância dos profissionais qualificados em END, conforme a 
ABNT NM NRB ISO 9712, nas empresas nacionais e internacionais e em órgãos públicos e federais, 
como o Crea, Ministério Do Trabalho e Emprego (MTE) e a Polícia Técnica. Também pretendo dar 
o apoio necessário aos colegas junto à Abendi, levando a nossas necessidades e dificuldades no 
atual momento do país.’’
Email: comercial@ictinspecao.com.br

Minas Gerais
Kleber Oziel Rodrigues 
Email: kleber.rodrigues@usiminasmecanica.com.br

Lembrando que o mandato tem validade de dois anos.
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Na entrevista abaixo, Sônia Melo, que foi representante dos profissionais em São 
Paulo, de março de 2016 a dezembro de 2017, conta como foi esse desafio

1. Fale um pouco sobre essa experiência? 
Desde que iniciei minhas atividades em 

Inspeção, ouvia dos profissionais que nossa 
classe era muito desunida, era praticamente 
uma opinião unanime entre todos os profis-
sionais. Com a oportunidade de me tornar 
uma representante regional, fui descobrindo 
que isso não era totalmente verdade, rece-
bi, dos mais diversos profissionais de END, o 
apoio para desenvolver um canal de comu-
nicação informal. E os grupos de WhatsApp 
e Facebook se tornaram o meio mais usado 
para nos comunicar. Acho que estamos evo-
luindo nesse aspecto, pois as participações 
têm aumentado. 

2. Qual foi o momento mais marcante? 
Foi quando eu criei o grupo de WhatsApp 

para Inspetores do Estado de São Paulo. No 
início, tivemos diversos problemas de opi-
niões, mas, com o passar do tempo, conse-
guimos focar em assuntos pertinentes às 
inspeções, vagas de empregos, ao comparti-
lhamento de normas e a formas de apoio mú-
tuo para resolver dúvidas sobre certificações, 

recertificações e outras do dia a dia. Surpre-
endi-me positivamente com a colaboração 
dos profissionais de diversas modalidades 
de END. Também foi uma boa maneira para 
desenvolver a interação entre os inspetores 
e a Abendi. 

3. O que aprendeu com tudo isso? 
A importância do trabalho em equipe, sa-

ber ouvir as diversas opiniões para alcançar 
bons objetivos, a deixar algumas conveniên-
cias de lado e poder me engajar em algo que 
resultou em um bem comum, em um mo-
mento de tantas dificuldades em nossa área 
de trabalho.

4. Qual o seu conselho para os novos re-
presentantes? 

Dar continuidade aos grupos de mídias, 
ouvir as opiniões, filtrar e fazer consenso 
das boas ideias. Trabalhar por melhorias no 
SNQC e buscar, junto à Abendi, meios para 
que, mesmo em momentos difíceis, os pro-
fissionais não desistam de suas certificações 
conquistadas. Ser um incentivador e traba-

lhar para que todos os profissionais de END 
tenham a oportunidade de perceber a im-
portância da Instituição e também suas li-
mitações. Precisamos fortalecer a entidade, 
para que todas as conquistas, desses quase 
40 anos de trabalho, estudo e empenho em 
formar profissionais com excelência nas suas 
atribuições, não sejam perdidas. DQC

R apidez, segurança, economia e alta 
capacidade de fluxo são, certamen-

te, as principais características a tornar 
o transporte dutoviário muito mais van-
tajoso quando comparado às rodovias 
e ferrovias. É por isso que - segundo a 
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natu-
ral e Biocombustíveis (ANP) - o número 
de instalações de dutos só vem crescen-
do, aumentando também a demanda 
por mão de obra qualificada. Na Abendi, 
você, que já trabalha no segmento, tem a 
chance atestar, formalmente, seus conhe-
cimentos, ao se certificar como inspetor 

Seja um inspetor em faixa de
dutos: certifique-se

Diversificada, a área se divide em oleodutos,
gasodutos, minerodutos ou polidutos

de faixa de dutos, pelo sistema de crédito 
estruturado*.

O processo está aberto para os níveis 1, 2 
e 3, desde que sejam atendidos os seguin-
tes pré-requisitos:

• Nivel 1: ensino fundamental e três 
anos de experiência com exercício de 
atribuições N1;

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

O número de obras para instalação de dutos 
vem aumentando

*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 atividade em questão.

• Nível 3: curso técnico,  Crea e dois anos 
de experiência com exercício de atribui-
ções do N3.

Em todos os casos, o candidato deve 
apresentar as comprovações por meio de 
documentos legais (ex: declarações do em-
pregador) e evidências objetivas de escola-
ridade e experiência profissional prática.
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Facilite sua rotina: fique atento aos
documentos de Certificação

Você, profissional, na hora de regularizar a sua certificação, informe-se sobre quais
documentos são, realmente, necessários para dar andamento ao processo.

Isso evita atrasos e facilita o trabalho de todos. Confira a relação abaixo:

 Formulários Abendi Documentos Pessoais: Experiência:

Certificação Inicial - Ficha de solicitação de exames;
- Código de Ética;  
- Atestado de Acuidade Visual e/ou 
aptidão física.
Todos os formulários devem ser de-
vidamente preenchidos e assinados

- 1 Foto 3x4;
- Cópia do RG; - 
Cópia do CPF;
- Cópia do Certificado de escolaridade; - 
Cópia do Certificado de Treinamento.
Muito importante verificar na norma de 
referência, qual o grau de escolaridade e 
cursos exigidos/aceitos

- A experiência pode ser comprovada 
por meio de declaração (papel timbra-
do, CNPJ e telefone de contato), cartei-
ra de trabalho ou contrato social;
- É necessário indicar no documento a 
técnica e o período/tempo de ativida-
des, conforme exigência da Norma de 
referência.

Renovação - Ficha de solicitação; 
- Código de Ética; 
- Atestado de Acuidade Visual e/ou 
aptidão física.
Todos os formulários devem ser de-
vidamente preenchidos e assinados

- 1 Foto 3x4. - A comprovação de atividades por 
meio de declaração (papel timbrado, 
CNPJ e telefone de contato), carteira 
de trabalho ou contrato social;
- É necessário indicar no documento a 
técnica e o período/tempo de ativida-
des, conforme exigência da norma de 
referência.

Importante para os casos de Renovação e Recertificação
• O envio da documentação para a regularização da Certificação deve ser com, no mínimo, seis meses de antecedência da validade;
• Documentos recebidos após o vencimento da certificação deverão ser justificados (por carta ou e-mail) e serão encaminhados para análise do ge-
rente do Bureau de Certificação, que decidirá a melhor forma (de acordo com as normas) de tratar o processo;
•  O processo só será concluído após atender a todas as exigências documentais;
• A regularização da certificação só será realizada após a conclusão do pagamento;
• A documentação pode ser enviada por correio (ABENDI – Avenida Onze de Junho, 1317 – Vila Clementino – São Paulo/SP) ou por e-mail (abendi@
abendi.org.br);
• O pagamento dos exames pode ser realizado por boleto bancário ou cartão de crédito. Entre em contato e confira as condições de parcelamento!

Recertificação - Ficha de solicitação;  
- Código de Ética; 
- Atestado de Acuidade Visual e/ou 
aptidão física.
Todos os formulários devem ser devi-
damente preenchidos e assinados

- 1 Foto 3x4. - A comprovação de atividades pode 
ser através de declaração (papel tim-
brado, CNPJ e telefone de contato), 
carteira de trabalho ou contrato social;
- É necessário indicar no documento a 
técnica e o período/tempo de ativida-
des, conforme exigência da norma de 
referência.

 Formulários Abendi Documentos Pessoais: Experiência:

 Formulários Abendi Documentos Pessoais: Experiência:

Importante:
• Antes de solicitar a Certificação, verifique a norma de referência para ver se atende a todos os pré-requisitos;
• O processo só será concluído após atender a todas as exigências documentais;
• A documentação pode ser enviada por correio (ABENDI – Avenida Onze de Junho, 1317 – Vila Clementino – São Paulo/SP) ou por e-mail 
(abendi@abendi.org.br);
• O pagamento dos exames pode ser realizado com boleto bancário ou por cartão de crédito. Entre em contato e confira as condições de par-
celamento!

• Para a Renovação, é necessário que a comprovação seja contínua, sem interrupção significativa, de acordo com a exigência da norma de referência
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Entenda a
validade da sua 

certificação

Emissão da sua Certificação ........................Validade da Certificação - 5 anos

6 meses antes do término da validade .......Encaminhe a solicitação de Renovação/Recertificação

Término da validade ....................................5 anos após a data de emissão

1 dia após o término da validade .................A Certificação é cancelada. Sai da consulta pública do site

Tubos e Chapas
Ao transformar uma matéria-prima em 

outra, como o ferro em aço, a siderurgia é 
considerada uma indústria de base, conse-
quentemente sólida no mercado no traba-
lho. Setores altamente produtivos, como 
destaque para o automotivo e a constru-
ção civil, ajudam a movimentar os negó-
cios nessa área. Portanto, ingresse nesse 
campo profissional e saia na frente, se 
tornando um inspetor certificado em Ul-
trassom (US) e Partículas Magnéticas (PM) 
em tubos e chapas. O processo está aberto 
pelo sistema de crédito estruturado, com-
plementando a Norma Abendi NA-024- 
Qualificação e Certificação de Pessoas em 
END para Tubos e Chapas, referente aos 
critérios a serem aplicados, em regime es-
pecial e temporário, pelo Conselho de Cer-
tificação, para reconhecimento dos profis-
sionais Nível 2 em US e Níveis 1 e 2  em PM.

Os candidatos ao processo devem ter 
concluído, no mínimo, ensino médio ou 
curso técnico, enviar à Abendi documentos 
pessoais e um relatório comprovando tem-
po de experiência na área. Para obter a cer-
tificação, por essa sistemática, o profissional 
terá de somar pelo menos cem pontos.

Forjados
Outro processo é a Certificação de Com-

petências Pessoais por Crédito Estrutura-
do Níveis 1 e 2 em Ultrassom Forjados. As 
regras para se submeter ao processo es-
tão descritas na Norma Abendi NA-031.

Trabalhe no
Setor

Siderúrgico
Trata-se de uma área

estável profissionalmente

DQC

Forte, a siderurgia é uma indústria de base

Mais informações: www.abendi.org.br.
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• CEQ Angra dos Reis (RJ) - Avenida Antonio Bertholdo da Silva Jordão 8441 Ponta Leste Angra dos Reis – RJ
• CEQ Contagem (MG) - Via Sócrates Mariani Bittencourt, 711 – Cinco
• CEQ Salvador (BA) - Av. Orlando Gomes, 1845 - Piatã - Laboratório: CIMATEC II, 2º Nível, à direita ao sair do elevador.
• CEQ Saneamento Básico (SP)- Rua Sumidouro, 448 – Pinheiros
• CEQ São José dos Campos (SP)- Rod. Presidente Dutra, km 143 - Vista Verde - São José dos Campos - SP
• CEQ São Paulo (SP) -  Av. Onze de Junho, 1.300 - Vila Clementino
• CEQ Rio de Janeiro (RJ) - Rua São Francisco Xavier, 601 - Maracanã

 Exames e Instalações Autorizadas

Conheça as instalações autorizadas para Acesso por Corda

• ALTIPLANO – Rio de Janeiro (RJ) – (21) 3178-0275
• CERRO - CT IBEX -  Curitiba/PR - (41) 3093-5877
• NR TREINAMENTOS - Blumenau (SC) - (47) 3330-8427
• ROPE MOUNTAIN - LOTTICI - Canoas (RS) - (51) 3032-1219
• SALT TREINAMENTOS - Rio das Ostras (RJ) -  (22) 2764-6172
• SIMÕES E ALVES - Santa Maria (RS) - (55) 3025-4411
TASK / POLYGON -  Votorantim (SP) - (15) 3034-8000 

Treinamento in company para o Setor Automotivo
U m grupo de 26 profissionais da unidade da 

Volkswagen, de São José dos Pinhais, no Paraná, 
participou, no fim do ano passado, de um treinamento 
in company  da Abendi: ‘’Ultrassom aplicado a solda por 
resistência a ponto’’, no fim do ano passado. De forma 
geral, as aulas, com 40 horas, ensinaram a determi-
nar parâmetros de inspeção do equipamento, 
abordando temas como estrutura de solda 
a ponto, principais defeitos, histórico, 
US X Ensaios Destrutivos, exemplos 
de aplicações e estudos de caso. En-
tre os alunos estavam engenheiros 
e técnicos.

Vale destacar que a Abendi reali-
za treinamentos “in company” para 
atender a necessidades específicas, 
tanto do empresário como de seus 
colaboradores. Vantajosa, essa moda-
lidade de treinamento evita problemas 
com atrasos e dificuldade de deslocamento. 
Além disso, funciona como uma ação
motivadora, contribuindo para a retenção
de talentos. DQC

w Saiba tudo sobre Acesso por Corda, acesse: www.abendicorda.com.br.

Entre em contato agora mesmo e faça uma proposta:
treinamentos@abendi.org.br.
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CONFIRA A RELAÇÃO DE TREINAMENTOS DA ABENDI PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL

TREINAMENTO INÍCIO REALIZAÇÃO LOCAL 

ABRIL

NOVO - Manutenção de Equipamentos Eólicos 9 a 13  Abendi Abendi 

Soldagem para Engenheiros e Inspetores 9 a 13 Abendi Abendi 

de Equipamentos

Ultrassom N3 9 a 20 Abendi Abendi 

Subaquático N3 (ACFM) 16 a 20 Abendi Abendi 

END e Inspeção no Setor Metroferroviário 23 a 25 Abendi Abendi 

Emissão Acústica N2 23 Abendi Abendi 

Inspeção de Dutos Flexíveis e Risers (SP) 24 a 26 Abendi Abendi 

MAIO

Inspeção de US com cabeçotes EMAT 7  Abendi Abendi 

NOVO - Saneamento básico e águas 8  Abendi Abendi

(Controle de perdas)

NOVO - Aplicação de Drones em Inspeções Industriais 8  Abendi Abendi 

Nivelamento N3 14 a 25  Abendi Abendi 

NOVO - Formação de Inspetores de END para 14  Abendi Abendi

inspeção de componentes submetidos a avaliação de integridade

Correntes Parasitas N3 21 a 25  Abendi Abendi 

NOVO - Ultrassom em Aço Inox Austenítico 22 Abendi Abendi 

JUNHO

Subaquático N3 (PM) 11 a 15  Abendi Abendi 

Inspeção em Pás, Torres e Estruturas Eólicas  1 a 15 Abendi Abendi 

NOVO - Monitoramento de estruturas utilizando 12  Abendi Abendi

fibras óticas 

Ensaio Visual de Solda N3 18 a 22 Abendi Abendi 

NOVO - Transporte de Resíduos e Produtos Perigosos 18 a 22  Abendi Abendi 

NOVO - Inspeção e Manutenção de Estrutura Naval 25  Abendi Abendi 

Ultrassom TOFD 26 e 27  Abendi Abendi 

Entre em contato agora mesmo e faça uma proposta:
treinamentos@abendi.org.br.



10 DestaQC 95 | JANEIRO, FEVEREIRO DE 2018

Os comitês de estudo que tratam dos 
equipamentos de segurança para Traba-
lho em Altura, ou como define o Ministé-
rio do Trabalho, proteção contra queda de 
diferença de nível, são as CE-32:004.01 – 
Comissão de Estudos – Trava Queda e CE-
32:004.03 – Comissão de Estudos - Cintu-
rão de Segurança. Estes dois comitês que 
fazem parte do CB32 da ABNT estudaram 
o conjunto de normas publicado em 2010, 
as quais atualmente passaram por revisão. 
Esta revisão que se iniciou em 2015, encer-
rou-se em 2017 e as normas entrarão para 
consulta pública em 2018.

Tais normas são específicas para a fabrica-
ção e testes de equipamentos individuais 
de proteção contra queda.

São elas:
NBR 15834:2010 – Talabartes de Seguran-
ça
NBR15835:2010 – Cinturão de segurança 
Tipo Abdominal e Talabarte de Posiciona-
mento
NBR 15836:2010 – Cinturão de segurança 
Tipo Paraquedista
NBR 15837:2010 – Conectores
NBR 14626:2010 – Trava Queda Guiado 
em linha Flexível 
NBR 14627:2010 – Trava Queda  Guiado 
em linha Rígida
NBR 14628:2010 – Trava Queda Retrátil 
NBR 14629:2010 – Absorvedor Energia

A norma específica para procedimen-
tos de trabalho em altura é a ABNT NBR 
16489:2017 – Sistemas e equipamentos de 

Equipamentos de segurança para trabalho em altura
proteção individual para trabalhos em al-
tura - Recomendações e orientações para 
seleção, uso e manutenção, a qual estabe-
lece requisitos para uso destes sistemas e 
equipamentos no local de trabalho e obje- 
tiva prevenir e/ou reter quedas de altura. 
O atendimento às normas de fabricação e 
testes de equipamentos, formada pelo con-
junto de 7 normas, são extremamente im-
portantes para a manutenção do nível de 
proteção que estes sistemas e equipamen-
tos devem oferecer. Ou seja, o conjunto das 
normas é o que determina a qualidade do 
produto e seu nível de segurança.

Um Sistema de Proteção Contra Queda 
adequado requer que seus componentes es-
tejam em conformidade com este conjunto 
de normas e a outras normas complementa-
res, como as de Dispositivos de Ancoragens 
ABNT NBR 16325-1 e 16325-2 e a norma de 
Recomendações e orientações para seleção, 
uso e manutenção acima citada.

A partir de Janeiro de 2014, a exigência 
da Certificação INMETRO pelo Ministério do 
Trabalho, para emissão de CA do EPI de pro-
teção contra queda, Cinturão de Segurança 
e seus acessórios, talabarte e trava- queda, 
trouxe mais valor às normas e aos seus tes-
tes, assim como maior responsabilidade 
para fabricantes e importadores, mais qua-
lidade aos equipamentos e também mais 
segurança para os trabalhadores usuários.

Atualmente, os estudos realizados de 
2015 a 2017, levaram a novas mudanças 
nas normas, seguindo-se  tendências mun-

diais e adequando-se à realidade dos equi-
pamentos oferecidos no mercado, necessi-
dades dos trabalhadores e fabricantes. 

Uma das mudanças mais significativas 
foi a retirada dos talabartes de segurança 
sem absorvedor de energia da norma NBR 
15834, passando este ao atendimento à 
norma NBR 15835, que contempla talabar-
tes de posicionamento e restrição.Ou seja, 
talabartes de segurança deverão possuir 
obrigatoriamente absorvedor de energia, 
para garantir a força de frenagem adequa-
da, exigida pela norma, para proteção do 
usuário no caso de uma queda.

A CE fez estudos laboratoriais com os tala-
bartes sem absorvedor de energia de vários 
tipos e medidas e chegou à conclusão que 
estes não poderiam permanecer como tala-
bartes de segurança contra queda. 

Valores muito altos de força de frenagem 
foram encontrados em talabartes de ape-
nas 50 cm, a norma permitia até 90 cm sem 
absorvedor de energia. 

Valores de até 28 kN foram registrados, 
além do preconizado por norma, 6 kN, para 
manutenção da integridade do usuário am-
parado pelo equipamento em uma queda. 

(Veja quadro da publicação feita pela ANI-
MASEG sobre o assunto. https://animaseg.
com.br/animaseg/pdf/Talabarte_sem%20
absorvedor_de_energia.pdf )

A NT 002-2017 do CTEN (Comitê Técnico 
de Estudos  Normativos – Trabalho em Altu-
ra da Animaseg) esclarece e justifica em seu 
texto, por que este equipamento não é ade-
quado à proteção contra queda. Através de 
resultados de testes feitos em laboratórios 
com diversos modelos de talabartes, com ta-
manhos que variavam de 50 a 90 cm e maté-
rias-primas diferentes, como cordas dinâmi-
cas e fitas de poliéster ou poliamida, além de 
cálculos da dinâmica da queda em várias si-
tuações de fator de queda, a conclusão che-
gada pelo CTEN foi a seguinte: “A força de 
impacto, mesmo em quedas fator 1 ou me-
nor, será superior à força máxima permitida 
para aprovação dos talabartes com absorve-
dores (6 kN).  Não deverão ser utilizados em 
hipótese alguma talabartes sem absorvedo-
res em situações de risco de queda.”

ARTIGO  ESPECIAL
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A norma de seleção e uso também reco-
menda que os talabartes sem absorvedores 
sejam utilizados em situação de trabalho 
onde se necessite apenas de restrição, nun-
ca para retenção de uma queda.

Uma mudança nas normas revisadas que 
vai impactar o mercado de cinturões, será 
a adequação dos testes aplicados aos cin-
turões de segurança tipo paraquedista que 
possuem anéis laterais para posicionamen-
to, “sem cinturão abdominal”. Esse modelo, 
também existente no mercado, não era re-
gulamentado pois não existia método de 
ensaio para esse tipo de ponto de conexão, 
para talabartes de posicionamento em mo-
delos de cinturões de segurança sem cintu-
rão abdominal. Desta forma não eram indi-
cados para esse fim. 

A norma NBR 15836 já contemplava essa 
opção, mas sem indicação de testes, por ou-
tro lado a NBR 15835 também não indicava 
os métodos de testes, pois apenas tratava 
dos cinturões abdominais com pontos late-
rais. Para essa adequação foram feitos testes 
em laboratórios com esses modelos, che-
gando-se à um método adequado de teste, 
utilizando-se manequim e de tal forma que 
as forças aplicadas fossem as mesmas exigi-
das nos testes dos cinturões abdominais.

Vale salientar que esse tipo de cinturão 
de segurança não é adequado para traba-
lhos prolongados e exigentes de conforto, 
são para uso rápido em situações onde o 
trabalhador necessite acessar áreas com 
pouco espaço, descanso em pontos inter-
mediários de acesso, posicionamentos ou 
restrições rápidas ou complementação de 
segurança. Para trabalhos longos de posi-
cionamento ou em suspensão, recomenda-
se sempre o uso do cinturão abdominal e 
perneiras acolchoados.

Para atender a outra demanda de merca-
do foi introduzido na NBR 15836 o extensor 
utilizado em cinturões de segurança tipo 
paraquedista, no ponto de conexão dorsal, 
para “uso exclusivo com trava-quedas re-
tráteis”, também já existentes no mercado, 
testado pelos laboratórios quando estes 
são fixos ao cinturão, porém não contem-
plado nas normas. Esse acessório testado 
de acordo com as normas do cinturão tipo 
paraquedista, ou seja, como o ponto de co-
nexão dorsal estendido, trará mais seguran-
ça ao usuário e propiciará mais facilidade 

no uso do trava-queda retrátil. Mas é neces-
sário um alerta sobre este acessório, pois 
deve ser identificado como “uso exclusivo 
para trava-queda retrátil” e nunca deverá 
ser utilizado como extensor para nenhum 
outro acessório, sejam talabartes ou outros 
modelos de trava-queda, caso contrário o 
trabalhador corre risco de morte no caso de 
uma queda.

Deve-se sempre ler o manual de cada 
equipamento, onde deverão estar descritas 
suas indicações de uso e suas restrições. Es-
tas serão descritas conforme o desempenho 
do equipamento nos testes laboratoriais 
e devem ser seguidas à risca, desta forma 
mantendo o nível de segurança determina-
do pelo equipamento. Se não for adequado 
à situação de trabalho outro equipamento 
deverá ser definido.

Durante a revisão as normas de trava-que-
das foram adaptadas às novas tendências 
de testes, melhorando o entendimento dos 
métodos e procedimentos. Foram também 
introduzidas, nos requisitos normativos, 
mais indicações sobre as linhas de vida, as 
quais são determinantes no conjunto trava-
queda/linha de vida, pois devem trabalhar 
em consonância, obtendo-se os resultados 
esperados para segurança do equipamento.

O usuário deve atentar-se à linha de vida 
testada e aprovada com um determinado 
trava-queda, podendo-se correr riscos gra-
ves de acidente no caso das linhas de vida 
serem incompatíveis com os trava-quedas. 
Portanto, o fabricante deverá indicar o diâ-
metro, o modelo, o alongamento, marca e 
nome do fabricante, das cordas utilizadas 
na linha de ancoragem a serem usadas com 
o trava-queda deslizante em linha flexível. 
Caso seja linha de ancoragem flexível ou 
rígida de cabo de aço, a indicação será a 
construção, material e diâmetro do cabo de 
aço utilizado nos testes.

Os estudos  da NBR 14628,  trava-queda 
retrátil, serão retomados em 2018 para ade-

Jussara Nery é enfermeira do trabalho,
consultora técnica em equipamentos de prote-
ção individual e coordenadora das Comissões de
Estudo relativas a equipamentos para trabalho 
em altura do CB32 da ABNT: CE-32:004.01 –
Comissão de Estudos – Trava Queda e
CE-32:004.03 – Comissão de Estudos -
Cinturão de Segurança

“Uma mudança nas normas revisadas, que vai impactar 
o mercado de cinturões, será a adequação dos testes
aplicados aos cinturões de segurança tipo paraquedista, 
que possuem anéis laterais para posicionamento,
sem cinturão abdominal.”

quação baseada na EN 360, a qual determina 
os padrões de testes para trava-queda retrátil 
em situação de linha horizontal, com testes 
dinâmicos feitos em bordas cortantes. Mais 
uma novidade para o nosso mercado e mais 
facilidades e segurança para os usuários.

Usuários de equipamentos de proteção 
contra queda, principalmente os profis-
sionais que irão indicar o equipamento 
adequado após a análise de risco, devem 
conhecer e participar da consulta pública 
destas normas, que serão publicadas no iní-
cio de 2018.

Os usuários podem colaborar na elabora-
ção e adequação das normas por estarem re-
almente utilizando-as na prática, em seu dia 
a dia, uma colaboração valiosa para melhorar 
cada vez mais o desenvolvimento e melhoria 
técnica desses equipamentos. DQC
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