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Temos recebido, dos profissionais certificados, diversas solicitações 
que estão relacionadas à flexibilização de prazos referentes aos pro-
cessos de Renovação e Recertificação. Estamos cientes dos momentos 
difíceis pelos quais passamos e, de forma geral, a Abendi está sensível 
e atuando para que a situação se converta. Nesse sentido, gostaríamos 
de passar algumas informações para vocês, além de de enfatizar a im-
portância de seguirmos cumprindo os requisitos definidos nas normas 
internacionais.

A Abendi está extremamente focada em interferir nesse cenário de 
crise, buscando parcerias e relacionamentos com outros setores in-
dustriais, e estreitando os laços com as instituições responsáveis pelo 
acompanhamento, pela fiscalização e contratações, no sentido de que 
as certificações sejam exigidas, nos moldes como as praticamos, se-
guindo as normas internacionais, como por exemplo, a ISO 9712 (nor-
ma de Ensaios Não Destrutivos) e a ISO 17.024 (norma que prevê re-
quisitos gerais para organismos de certificação de pessoas). E por falar 
nessas normas, e a forma como praticamos as nossas certificações, e o 
compromisso que temos com o tema, e inclusive o compromisso que 
assumimos com os organismos acreditadores, por quem somos audi-
tados ano a ano, gostaria de ressaltar um ponto importante, que tem, 
justamente, a ver com o início desse texto. Ou seja, a flexibilização dos 
prazos. A certificação de pessoas é uma avaliação de conformidade e, 
portanto, precisamos sempre estar atentos aos requisitos envolvidos, e 
cumpri-los. Caso contrário, esses requisitos impactam diretamente em 
toda a credibilidade do sistema.

Temos prazos bem definidos com relação à vigência da certificação 
e, por decorrência dos seus processos de Renovação e Recertificação, 
estamos cumprindo esses prazos. Por isso, chamo atenção para que to-
dos vocês, profissionais certificados, estejam atentos às suas certifica-
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ções e aos seus prazos. Estamos divulgando, nas nossas mídias, a forma 
como esse processo se dá, quais os documentos necessários e os pra-
zos possíveis. Fiquem atentos aos avisos. É com profundo respeito ao 
trabalho de cada um que fazemos esse alerta, para que os investimen-
tos já feitos, os esforços já dispendidos, não se percam. Lembrem-se, a 
certificação é de responsabilidade da pessoa certificada, assim como a 
sua manutenção. A certificação é de responsabilidade de vocês, e que-
remos ajudá-los a mantê-la. Por isso, não deixem de nos enviar as docu-
mentações, nos comuniquem se tiver algo dificultando, o importante 
é que vocês, profissionais certificados, se manifestem. O que estiver ao 
alcance da Abendi, certamente será feito. O Setor de Certificação está à 
disposição para conversar com vocês. . 

Boa leitura!
Maurício Ballarine, gerente de Certificação da Abendi
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F 
requentemente empregado no 
Setor Metroferroviário, o Ultras-
som comprova a integridade dos 

trilhos, eixos de locomotivas e das rodas, 
garantindo a segurança do sistema de 
transporte de cargas e de passageiros.  Ao 
exercer a atividade, o profissional deve 
conhecer muito bem todas as funciona-
lidades do equipamento e suas versões 
mais modernas, como o Phased Array, por 
exemplo, que utiliza um transdutor com 
vários cristais interligados em um mesmo 
circuito, permitindo variações no feixe ul-
trassônico gerado. A Abendi oferece uma 
certificação profissional específica para 
esse segmento. O processo é classifica-
do em dois níveis de competência (N2 e 
N3), e dividido em duas modalidades: Via 
Permanente e Material Rodante. Em qual-
quer uma delas, o candidato deve aten-
der a requisitos preestabelecidos, como 
grau de escolaridade, aptidão física, ho-
ras de treinamento e experiência profis-
sional comprovada.

Atualmente, o sistema está aberto por 
crédito estruturado, alternativa que con-
siste numa avaliação sem exames, con-
siderando uma pontuação baseada no 
tempo de experiência profissional, na es-
colaridade e nos treinamentos voltados 
ao segmento de atividade em questão. 
‘’A ferrovia no Brasil está crescendo mui-
to. Serão necessários muitos profissionais 

Seja um inspetor de US
da Área Ferroviária

O Brasil está investindo no Setor Ferroviário

A reestruturação desse segmento de transporte está nos planos do Governo

para a manutenção, incluindo a inspeção 
por ENDs’’, afirma o gerente técnico da 
Pasa/NDT do Brasil, Sebastião Lucas de 
Barros Filho.

Histórico

Lançado em 2017, o processo levou dois 

anos para ser concluído; e foi desenvolvi-
do pelo Comitê Setorial Metroferroviário, 
formado por representantes de empresas 
dos segmentos de fabricação de compo-
nentes ferroviários, logística, inspeção, 
além de especialistas da Companhia Pau-
lista de Trens Metropolitanos (CPTM) e do 
Metrô-SP. DQC

Atualmente, o sistema está aberto por crédito estruturado, alternativa que consiste 
numa avaliação sem exames, considerando uma pontuação baseada no tempo de
experiência profissional, na escolaridade e nos treinamentos voltados ao segmento 
de atividade em questão. 
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Nova certificação para o Setor Subaquático
Fique atento: a partir do dia 1º de setembro , os treinamentos, para todas as modalidades de 
certificações do Setor Subaquático, devem ser realizados nos Organismos de Treinamentos 

(OTs) da Abendi

 Em breve, também será disponibilizado o Ensaio Visual (EV) para esses operadores. Aguarde novas informações!    

O 
s profissionais envolvidos na 
operação offshore de Veículos 
Remotamente Operados (ROVs) 

já podem se qualificar, na Abendi, como 
inspetores de Medição de Espessura e 
Potencial Eletroquímico. A novidade 
surgiu após a revisão da NA-003 (Norma 
Abendi do Setor Subaquático) que, até 
então, só permitia esses exames para 
mergulhadores profissionais. Capazes 

de realizar inspeções em estruturas ma-
rítimas submersas diversas, como plata-
formas, cascos de navios, dutos rígidos 
e flexíveis, entre outros, os ROVs vêm 
conquistando cada vez mais espaço, 
principalmente em condições insalu-
bres, como grandes profundidades. Em 
breve, também será disponibilizado o 
Ensaio Visual (EV) para esses operado-
res. 

O processo de Certificação no Setor 
Subaquático considera três níveis de 
formação (1, 2 e 3)

Se você não está trabalhando e, consequentemente, 
enfrenta dificuldade para renovar a certificação ou 
se recertificar, saiba que a associação está apoiando 
os inspetores nessa questão. É que os corpos de pro-
vas, do Centro de Exames de Qualificação (CEQ) da 

Comprovação de atividade no CEQ Abendi

DQC

Abendi, podem ser usados para a realização de en-
saios para a comprovação de atividades. No método 
de Radiografia, por exemplo, o trabalho é realizado 
a partir da análise da qualidade de 26 filmes radio-
gráficos. Com isso, o profissional evita a interrupção 

das atividades e mantém a sua certificação em dia. 
Lembrando que o benefício também é válido para as 
outras unidades do CEQ Abendi, nos estados do Rio 
de Janeiro (RJ), da Bahia (BA) e de Minas Gerais (MG).  
Aproveite já essa oportunidade!

Mais informações com Karina Oliveira: (011) 5082-2841 ou karinaoliveira@abendi.org.br  

Atenção

A partir do dia 1º de setembro de 2018, 
os treinamentos, para todas as modalida-
des de certificações do Setor Subaquá-
tico, devem ser realizados nos Organis-
mos de Treinamentos (OTs) da Abendi. 
Ressaltando que os cursos, concluídos 
anteriormente a essa data, serão aceitos 
como cumprimento de requisitos.

Certificação no Setor Subaquático

O processo de Certificação no Setor 
Subaquático considera três níveis de for-
mação (1, 2 e 3), qualificando profissio-
nais nos seguintes métodos: Ultrassom 
por Medição de Espessura (SM-US-ME), 
Partículas Magnéticas (SM-PM), Ensaio 
Visual (SM-EV), Potencial Eletroquímico 
(SM-PE) e ACFM (SM-ACFM). Vale desta-
car que a aplicação dos exames submer-
sos, que evolvem EV e PM, acontece em 
tanques de mergulho, oferecendo toda 
a infraestrutura necessária à formação 
de quem pretende trabalhar, por exem-
plo, com manutenção de plataformas e 
ambientes marítimos.
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D 
urante as comemorações do 
Dia do Profissional de END, em 
março na Abendi, foi apresen-

tado o plano de ação da entidade em fa-
vor da empregabilidade dos profissionais 
certificados. Conheça, a seguir, cada item 
do programa:

A. Promover a exigência do
Profissional Certificado

• Inclusão de pessoal certificado em NR´s 
(Normas Regulamentadoras) do MTE;

• Ações junto à ANP e Aneel, no sentido 
de que essas exijam profissional certifica-
do, segundo ABNT NBR 9712, para traba-
lhar no Brasil;

• Fazer uma ampla divulgação sobre a 
Lei 4150 (que institui o regime obrigató-
rio de preparo e observância das normas 
técnicas nos contratos de obras e com-
pras do serviço público de execução di-
reta, concedida, autárquica ou de econo-
mia mista, por meio da ABNT e dá outras 
providências);

• Solicitações ao Inmetro para constar 
exigência de pessoal certificado nos re-
gulamentos técnicos;

• Projetos focados na exigência de pro-
fissionais certificados (SNQC/END) para 
as novas empresas de óleo e gás;

• Ações junto à ABNT, para constar exi-
gência de pessoal certificado nas NBRs 
pertinentes; e também à Marinha, para 
especificação na NORMAN de pessoal 
certificado e como fiscalizar;

• Esclarecimentos sobre a certificação 
ASNT TC 1 A,  praticada de forma incorre-
ta no país;

Plano de Ação Profissionais
de END & Inspeção

• Contatos com o IBP para esclarecer a 
atuação do PH (Profissionais Habilitados) 
que não verificam a exigência de profissio-
nais certificados, conforme prevê a NR 13;

• Reuniões com seguradoras para desta-
car a importância do profissional certifi-
cado, como fator de segurança da insta-
lação e empreendimentos. 

B. Valorização da profissão

• Registro da profissão na Classificação 
Brasileira de Ocupações (CBO);

• Apoio na criação de tabela de referên-
cia salarial; 

• Promover ampla discussão sobre a 
atuação de profissionais, com mais de 
uma certificação, em obras e empreendi-
mentos;

• Contatar a diretoria da Petrobras sobre 
a importância de Profissional Certificado 
para a Empresa;

• Estudar mecanismos para a realização 
de auditorias em obras e empreendimen-
tos;

• Discutir, com todos os envolvidos, a 
necessidade de incremento da fiscaliza-
ção em obras e empreendimentos. 

C. Mercado

• Promover a articulação contínua entre 
os OPCs (Organismos de Certificação de 
Pessoas) para atuação conjunta;

• Criar uma “rede de empregos” entre os 
OPCs;

• Contatar as empresas contratantes de 
serviços de END para destacar a impor-
tância do profissional certificado;

• Difundir a certificação em outras áreas 
industriais (Eólico, Metroferroviário, Su-
baquático, Siderúrgico, Papel e Celulose, 
Sucroalcoleiro,Civil  e Elétrico);

D. Comunicação

• Intensificar as divulgações nas Redes 
Sociais;

• Promover a articulação com o grupo 
de Representantes Regionais dos Profis-
sionais Certificados.

E. Manter a Certificação do Profissional 

• Buscar mecanismos para que os profis-
sionais mantenham as suas certificações;

• Flexibilizar os pagamentos.

Em breve, publicaremos mais informações sobre a evolução
dos projetos. Aguarde.
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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:

- Ficha de solicitação de exames;

- Código de Ética; 

- Atestado de Acuidade Visual e/ou 
aptidão física.

Todos os formulários devem ser devi-
damente 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 escolari-
dade 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.

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!

Renovação

- 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 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
atividades, conforme exigência
da norma de referência.

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

Certificação Inicial

Formulários Abendi Documentos pessoais Experiência
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Recertificação

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 gerente 
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!

- 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 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.

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

• 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  - atendimento@altiplanotreinamentos.com.br
• CERRO - CT IBEX -  Curitiba/PR - (41) 3093-5877 - treinamentos@cerro.eng.br
• NR TREINAMENTOS - Blumenau (SC) - (47) 3330-8427 - daniela@nrtreinamentos.com.br
• PRO SAFE - Valinhos (SP) -  (19) 3929-5183 - prosafe@prosafe.srv.br
• ROPE MOUNTAIN - LOTTICI - Canoas (RS) - (51) 3032-1219 - treinamento@ropemb.com.br
• SALT TREINAMENTOS - Rio das Ostras (RJ) -  (22) 2764-6172 - contato@salttreinamentos.com.br
• TASK / POLYGON -  Votorantim (SP) - (15) 3034-8000 - task@taskbr.com

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

Formulários Abendi Documentos pessoais Experiência
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O ano era 1969. Já trabalhando na ex-
tinta RFFSA, como profissional na área de 
usinagem de Rodas e Eixos de Vagões e 
Locomotivas, provido de um curso de 4 
anos no Centro de Formação Profissional  
da Empresa, fui convidado pela gerên-
cia a  implantar na ferrovia um setor de 
Ensaios Não Destrutivos, com a finalida-
de de minimizar os constantes acidentes 
ferroviários que assolavam a companhia. 
A escolha da empresa pelo meu nome 
foi fundamentada pelo conhecimento 
em eletrônica que eu tinha na época. 
Existia um aparelho de Ultrassom no se-
tor da marca Sperry/Reflectoscop, ainda 
valvulado, sem ser usado. Na sequência, 
foi comprado um aparelho da marca 
KarlDeutsch, última versão para a época. 
Não existia a Abendi, e, completamen-
te perdido na área, comecei a pesquisar 
em bibliotecas e conversas com amigos. 
Por fim, descobri que na Mannesmann, 
em Belo Horizonte, já se trabalhava com 
a inspeção de barras usando Ultrassom. 
Desta forma, a  gerência da RFFSA conce-
deu a mim um estágio por 30 dias, onde 
pude ter contato com um  inspetor ale-
mão, que me passou  as primeiras orien-
tações, auxiliado por um tradutor. Mas 
as coisas eram muito difíceis, pois as pu-
blicações sobre o método, que às vezes 
eu conseguia, eram publicadas na língua 
alemã ou inglesa, e meu conhecimento 
nestes idiomas é quase zero. Para facilitar 
um pouco as coisas, matriculei-me num 
centro de idiomas e fui aprender alemão 
e inglês, para, aos poucos, dominar o mé-
todo de US e descobrir as técnicas e pro-
cedimentos  para executar ensaios em 
eixos de vagões e locomotivas.  Aos pou-
cos, fazendo experiências com eixos com 
falhas visíveis, criando falhas artificiais, 
tentando comprovar teses e outras ma-

No relato abaixo, conheça um pouco sobre a trajetória de 
um dos pioneiros da inspeção no Setor Ferroviário

neiras de buscar comprovações verídicas, 
consegui, após um ano de estudos, prá-
ticas e experiências, chegar a um conhe-
cimento preliminar na inspeção de eixos.

Em 1970, exatamente no dia 1º de mar-
ço, para ser preciso, a RFFSA oficializou  os 
testes de ultrassom em eixo de vagões e 
locomotivas, com a obrigatoriedade em 
todas as composições da empresa. Come-
cei a buscar mais experiências, participan-
do do primeiro curso básico de US dado 
pelo senhor Detlef Shultzer, com carga de 
40 horas, e, a partir de então, vários treina-
mentos, como cursos de Partículas Mag-
néticas,  Líquidos Penetrantes, Correntes 
Parasitas, Termografia Básica, Ultrassom 
Nível 3, Processos de Fabricação, Análise 
de Falhas em Materiais, Falhas Operacio-
nais em Eixos , Rodas e Trilhos. De inspetor, 
passei a ministrar treinamentos em quase 
toda as dependências da RFFSA em todo o 
Brasil, participando de Eventos e Congres-
sos, publicando trabalhos técnicos, como 
na Revista  End, na edição abril/maio de 
1988, com o tema ‘’A Utilização de End 
na Inspeção Ferroviária’’, e apresentando 
em encontros, como na 13ª Conferência 
Mundial de End; sob o título ‘’Como loca-
lizar Trincas em Rodas Ferroviárias com 
Correntes Parasitas.’’ Também, fiz várias vi-
sitas técnicas, uma delas foi à Alemanha, 
em 1994, na Deutsh BundsBahn (Rede 
Ferroviária daquele país) e na Fabrica  da 
Krautkramer, em Hurth. Ainda desenvolvi 
dez trabalhos sobre End apresentados nos 
Conaends, relacionados com a ferrovia, fi-
nalizando meu tempo na área, em 31  de 
junho de 1989, sendo, portanto, 20 anos 
de Ensaios Não Destrutivos (END), dentro 
da extinta RFFSA.     

Continuei as atividades numa Empresa 
de END, a convite do  Sr. Adholpho Soares, 
e passei a fazer parte da Technotest Con-

sultoria Ltda. Na sequência, foi fundado 
o Cetrend-MG,  do qual faço parte como 
sócio. Esta é uma empresa exclusiva em 
treinamentos certificada para cursos em 
Ensaios Não Destrutivos. Representando 
o Cetrend-MG ,  faço parte do Comitê Si-
derúrgico, e do Comitê MetroFerroviário 
da Abendi. Continuo meu trabalho de 
treinamento do setor ferroviário, aliado 
com pesquisas técnicas e análise de fa-
lhas em equipamentos alusivos no Ce-
trend –MG.

O uso de ENDs em ferrovias nas
últimas três décadas

Em primeiro lugar a conscientização do 
empresário, sobre o que significa o inves-
timento nos ensaios não destrutivos apli-
cados à ferrovia; dando a ele a real situa-
ção do que significa ter uma visão realista 

Etevaldo José Miranda 
US-N3-MR (Ultrassom Metroferroviário Material 
Rodante N3)

PERFIL
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do que poderia acontecer se esta ferra-
menta for colocada em segundo plano.

No princípio do meu trabalho, viven-
ciei fatos que parecem  “contos e causos”,   
mas tive a oportunidade de estar frente a 
frente com fatos inusitados,  alguns foto-
grafados, de acidentes que poderiam ter 
sido evitados, se houvesse uma devida 
atenção de gerentes de operação. Falhas 
de pessoas inescrupulosas e por falta de 
tomada de decisões, investimentos, par-
ticipação... tudo isso colocou vidas em 
perigo e perdas materiais extraordinárias. 
Houve uma sensível melhora nesse perí- DQC

odo, graças, entre os motivos, à própria 
criação da Abendi que veio para mudar 
este contexto, levando à unificação dos 
profissionais existentes, qualificação e 
certificação, melhorando qualitativa e 
quantitativamente, criando e normati-
zando procedimentos. Acho que, neste 
tempo analisado, cerca de 80% dos even-
tos negativos foram melhorados, mas 
ainda existe algo para ser feito. Se tivés-
semos normas operacionais mais rígidas, 
mais adequadas, quer seja no setor fer-
roviário,  automotivo ou aeronáutico in-
dustrial, este último o que mais busca tal 

CONFIRA A RELAÇÃO DE TREINAMENTOS DA ABENDI PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL

TREINAMENTO INÍCIO REALIZAÇÃO LOCAL 

JULHO

NOVO - Mecânica da Fratura 2 a 05  Abendi Abendi 

Emissão Acústica N1 e N2 2 a 18 Abendi Abendi 

Soldagem para Engenheiros e Inspetores de Equipamentos 9 a 13 (Noturno) Abendi Abendi 

END em Materiais compósitos 12 e 13 Abendi Abendi 

RBI - Inspeção Baseada em Riscos 16 a 20  Abendi Abendi 

Inspeção em Faixa de Dutos 16 a 27 (Noturno) Abendi  bendi 

Inspeção por PIG Instrumentado 17 e 18 Abendi Abendi 

Nivelamento N3 (apenas para NA-003) 23/07 a 3/08 Abendi Abendi 

Básico de END 30/07 a 3/08 Abendi Nordeste 

AGOSTO

Medição de alongamento/tensão em parafusos por US 7 e 8  Abendi Abendi 

NOVO - Inspeção em Barragens 7 Abendi Abendi 

NOVO - Desenvolvimento do profissional certificado 14 Abendi Abendi

e a Inspeção 4.0 

Partículas Magnéticas N3 20 a 24  Abendi Abendi 

NOVO - Manutenção de Equipamentos Eólicos 20 a 24  Abendi Abendi 

Inspeção de Não Metálicos 28 a 30  Abendi Abendi 

SETEMBRO

Ensaios Radiográficos N3 10 a 19  Abendi Abendi 

Líquido Penetrante N3 10 a 14 Abendi Abendi 

Ultrassom em Solda a Ponto 17 a 21  Abendi Abendi 

Soldagem para Engenheiros e Inspetores de 17 a 21 (Noturno) Abendi Abendi

Equipamentos 

NOVO - Análise de Falhas direcionado para END 18  Abendi Abendi 

END e Inspeção no Setor Metroferroviário 24 a 26  Abendi Abendi 

Inspeção de Dutos Terrestres, Ensaios e Testes 24 a 28  Abendi Abendi 

afirmação, com certeza evitaríamos uma 
série de falhas na operação, e, por que 
não, resguardando com mais segurança 
vidas humanas. Há cerca de cinco ou seis 
anos, criou-se no Brasil um grupo para 
viabilizar a construção do trem de alta ve-
locidade, ligando Rio, São Paulo e Campi-
nas. Acho que seria um projeto  que colo-
caria o nosso país num patamar superior,  
me senti eufórico com este evento, mas, 
por um lado, não teríamos profissionais  
adequados para atender a essa deman-
da. Precisamos de mão de obra qualifica-
da. O momento é agora!
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