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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  - 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

A 
Abendi está fazendo o reconhe-
cimento dos Inspetores de Sol-
dagem, Níveis 1 e 2, da Funda-

ção Brasileira de Tecnologia da Soldagem 
(FBTS), como Níveis 2 em Ensaio Visual (EV-
S). Os interessados devem encaminhar, 
 à associação, os seguintes documentos:

• solicitação (por meio do Formulário de 
Solicitação – FM-114); 

• cópia de documento de identificação 
– RG e CPF (caso o profissional já seja cer-
tificado na Abendi não é necessário);

• atestado de acuidade visual conforme 
NA-001 (os profissionais já certificados 

Inspetores FBTS podem ser 
reconhecidos pela Abendi

Os documentos podem ser enviado para o e-mail abendi@abendi.org.br.
 Ingresse num setor forte do
mercado de trabalho

pela Abendi, e que tenham enviado à en-
tidade, neste ano, um atestado de acui-
dade visual, de acordo com o requisito da 
NA-001, não é necessário);

• comprovante de escolaridade (para 
confirmar curso de educação profissional 
técnica de nível médio, conforme NA-001); 

• número de registro na FBTS (certifica-
ção vigente).

Ao finalizar o processo, o profissional 
receberá o SNQC, o acesso à área restrita, 
a carteirinha e o livro de registro, e ainda 
terá seu certificado disponibilizado para 
download. 

              A taxa a ser paga é de R$ 220,00, para não sócio, e R$ 154,00 para
sócio. Os valores podem ser parcelados em até dez vezes no cartão
de crédito.

Vale destacar

DQC
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A 
lheios à modesta previsão de 
crescimento do PIB, pelo Banco 
Central,  de 1,6% para 2018, al- 

guns setores industriais vêm apresentan- 
do, nos últimos seis meses, sinais de com- 
prometimento positivo com o ambien-
te macroeconômico. Gigantes mundiais, 
principalmente dos Setores de Óleo&Gás 
e Automotivo, já anunciaram audaciosos 
investimentos no País, como GM, Volks, 
Petrobras e Shell. Para se ter uma ideia, 

Mantenha a sua certificação e esteja 
preparado para a retomada do mercado

Procure a Abendi e negocie uma forma de pagamento das taxas de certificação que te atenda

Só as petroleiras devem investir até
US$ 300 bilhões no País

só as petroleiras, segundo o Ministério de 
Minas e Energia (MME), devem gastar en-
tre US$ 280 bilhões e US$ 300 bilhões no 
Brasil, desde já até 2026. Entre elas, estão 
a Petrobras, Shell e Equinor. 

Diante da boa notícia, a Abendi reforça 
a necessidade da manutenção da certifi-
cação profissional como fator de empre-
gabilidade e diferencial no momento de 
atender a essa nova demanda de traba-
lho que vem por aí.  Como um dos carros 

chefes da associação, o Sistema Nacional 
de Qualificação e Certificação de Pessoas 
em Ensaios Não Destrutivos (SNQC-END) 
representa um dos principais modelos 
de certificação da entidade, baseado na 
norma internacional referente ao tema, a 
ISO 9712. Nela, consta a necessidade da 
recertificação ou renovação a cada cin-
co anos, tendo o profissional, ao término 
desse período, que comprovar atividade 
na área. Porém, caso esses prazos não se-
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Lembrando que cada modalidade de certificação possui regras diferentes. Para saber mais sobre o assunto, acesse o
site da Abendi: www.abendi.org.br  e clique em ‘’Certificação.’’ Mais informações abendi@abendi.org.br.

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

jam cumpridos, a pessoa será obrigada a 
reiniciar o processo.

“Infelizmente, em função da falta de 
obras e empreendimentos, muitos profis-
sionais enfrentam dificuldade para pagar 
as taxas de manutenção das suas certifi-
cações. Esse fato traz muita preocupação, 
porque representa o risco de inúmeros 
inspetores, antigos na área, com bastante 
experiência e conhecimento, deixarem o 
mercado. Certamente, o Brasil já está ca-
minhando rumo ao crescimento. Porém, 
como fazer com a falta de profissionais 
qualificados, que, certamente, ocorrerá 
se persistir esse ciclo, decorrente da si-
tuação econômica financeira’’, lamenta o 

diretor executivo da Abendi, João Conte. 
A associação está extremamente focada 

em interferir nesse cenário de desafios, 
complementa o gerente de certificação, 
Maurício Ballarine. Segundo ele, a entida-
de vem estreitando os laços com as ins-
tituições responsáveis pelo acompanha-
mento, pela fiscalização e contratações, 
no sentido de que as certificações, nos 
moldes como é praticada pela Abendi, 
seguindo a ISO 9712, sejam exigidas.

Lembrando que a certificação é sinôni-
mo de confiabilidade no trabalho, pro-
porcionando um serviço com qualidade, 
livre de falhas e gargalos operacionais.

‘’Temos prazos bem definidos com re-

lação à vigência da certificação e, por 
decorrência dos seus processos de Reno-
vação e Recertificação, estamos cumprin-
do isso à risca. Por isso, chamo atenção 
para que todos estejam atentos às suas 
certificações e às datas de vencimento. 
Estamos divulgando, nas nossas mídias, 
a forma como esse processo se dá, quais 
os documentos necessários e os períodos 
possíveis. A certificação é de responsabi-
lidade de cada um, e queremos ajudá-los 
a mantê-la. Enviem as documentações, 
nos comuniquem se tiver algo dificultan-
do. O que estiver ao nosso alcance, cer-
tamente será feito. Estamos à disposição 
para conversar’’, reforçou.

Abendi recebe 
visita da ASNT

O 
diretor executivo da Associação 
Americana de Ensaios Não Des-
trutivos (ASNT), Arny Berenson, 

acompanhado pelo presidente do Con-
selho de Administração, David Bajula, es- 
tiveram, ontem, na Abendi, quando tive- 
ram a oportunidade de conhecer o Cen-
tro de Exames de Qualificação (CEQ) e as 
instalações em geral. O objetivo da visi-
ta foi estreitar o relacionamento entre as 
duas entidades, a partir das seguintes 
atividades: realização de eventos em par-
ceria; troca de informações sobre alguns 
segmentos industriais, como o aeroespa- 
cial; e, principalmente, processos de qua- 
lificação e certificação de pessoas.  Duran-
te o encontro, com os respectivos repre-

As duas entidades ampliam
trabalhos em conjunto

sentantes da Abendi, o diretor executivo, 
João Conte, gerente do Bureau de Certifi-
cação, João Rufino Teles Filho, e gerente de 
Relações Institucionais, Antonio Aulicino, 

ainda foram discutidas a aplicação incor-
reta da Prática Recomendada (PRe) TC-1ª 
no Brasil e a implementação do sistema de 
certificação ACCP ISO 9712 pela ASNT. DQC

http://www.abendi.org.br/abendi/default.aspx?mn=630&c=&s=11&friendly=
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Profissional, saiba como a
Abendi está estimulando
o seu mercado de trabalho

F 
irme em encontrar soluções para 
enfrentar a retração econômica do 
País, com forte impacto na em-

pregabilidade do profissional certificado, 
a Diretoria da Abendi continua ativa no 
plano de ação focado em buscar novas 
oportunidades de trabalho. Conheça, a 
seguir, quais medidas estão sendo toma-
das para:

Promover a exigência do
profissional certificado

• Realizada uma reunião com o Minis-
tério do Trabalho (MTE) para pleitear a 
exigência de profissional certificado nas 
Normas Regulamentadoras (NRs);

• Encontros com Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 
(ANP) e Agência Nacional de Energia Elé-
trica (Aneel). O objetivo foi solicitar que 
ambas exijam profissionais certificados, 
de acordo com a ABNT NBR 9712, para 
trabalhar no Brasil;

• Esclarecimento, junto às empresas 
e aos profissionais em geral, a Lei 4150 
(que institui o regime obrigatório de pre-
paro e observância das normas técnicas 
nos contratos de obras e compras do ser-
viço público de execução direta, concedi-
da, autárquica ou de economia mista, por 
meio da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas e de outras providências);

• Contatos com o Inmetro para constar 
exigência de pessoal certificado nos Regu- 
lamentos Técnicos (promover Workshops 
com Abendi, Abraco, Abraman, Ibracon e 
IBP);

• Enfatizando a exigência de profissio-
nais certificados pelo (SNQC-END) às no-
vas empresas estrangeiras de Óleo&Gás, 

como Shell, Equinor, Chevron, Repsol 
(nas quais já foram realizadas reuniões), 
entre outras. Além disso, o IBP está veri-
ficando a possibilidade de promover um 
encontro entre a Abendi e as empresas 
sócias do instituto;

• Contatos junto à Marinha para especi-
ficação na NORMAN de pessoal certifica-
do, quando aconteceram encontros com 
a Coordenação de Estudos e Diretoria Ge-
ral de Desenvolvimento Nuclear e Tecno-
lógico da Marinha do Brasil;

• Divulgações, nas mídias da Abendi, so-
bre a prática, incorreta, no País da certifi-
cação ASNT TC 1A;

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

Atribuir mais valorização ao
profissional certificado

• Providenciando o Registro da profissão 
na Classificação Brasileira de Ocupações 
(CBO), pela Divisão Jurídica da Abendi;

• Em contato com a Diretoria da Petro-
bras para reforçar a importância de pro-
fissional certificado à empresa;

• Discutindo com a Petrobras a realiza-
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Vale destacar que a associação está aberta, a sugestões e comentários, a toda a comunidade de END e Inspeção. Acesse 
o nosso site e clique em fale conosco: abendi.org.br

ção  das auditorias em obras e empreen-
dimentos.

Ampliar o mercado

• Realizadas reuniões com os Organis-
mos de Certificação de Pessoas (OPCs) 
para atividades em conjunto;

• Em andamento a criação de uma ‘’Rede 
de Empregos’’ entre os OPCs;

• Difusão da certificação em outras áre-
as industriais, como os setores Eólico, DQC

Metroferroviário, Subaquático, Siderúrgi-
co, Papel e Celulose, Sucroalcoleiro, Civil 
e Elétrico.

Intensificar a Comunicação

• Publicando matérias, nos veículos ofi-
ciais de comunicação, e posts, nas redes so-
ciais, sobre assuntos de interesse dos pro-
fissionais certificados;

• Realizando encontros com os grupos de 
representantes regionais dos profissionais.

Manter a certificação profissional

• Os Centros de Exames de Qualificação 
(CEQs), de São Paulo (SP) e do Rio de Ja-
neiro (RJ), abriram para que os profissio-
nais possam fazer a comprovação de ati-
vidades nos corpos de provas;

• O pagamento dos valores pode ser reali-
zado em até dez vezes no cartão de crédito;

• Concessão de bolsas de estudos para 
quem está, comprovadamente, sem colo-
cação e em situação crítica.

CONFIRA A RELAÇÃO DE TREINAMENTOS DA ABENDI PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL

TREINAMENTO INÍCIO REALIZAÇÃO LOCAL 

OUTUBRO

Inspeção em Faixa de Dutos 1 a 5  Abendi Abendi 

NR13 - Operação de Caldeiras  1 a 5  Abendi Abendi e Webinar 

Inspeção de Dutos Flexíveis e Risers 4 a 6  Abendi Rio de Janeiro 

Ultrassom N3 15 a 26  Abendi Abendi 

Ensaios Radiográficos N3 22 a 30  Abendi Abendi 

NOVO - Inspeção de Soldas em Aço Inoxidável 23 e 24  Abendi Abendi

Austenítico por Ultrassom 

NOVEMBRO

Básico de END 5 a 9  Abendi Abendi 

Avaliação de Integridade Estrutural (Fitness For Service) 5 a 9  Abendi Abendi 

NOVO - Aplicação de Drones em Inspeções Industriais 6  Abendi Abendi 

Básico de Ultrassom Phased Array 6 e 7  Abendi Abendi 

Soldagem para Engenheiros e Inspetores 26 a 30  Abendi Abendi

de Equipamentos 

DEZEMBRO

Inspeção em Pás, Torres e Estruturas Eólicas 3 a 7  Abendi Abendi 

Nivelamento N3 3 a 14  Abendi Abendi 

http://www.abendi.org.br/abendi/default.aspx?mn=630&c=&s=11&friendly=
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Certificação em Atmosferas Explosivas 
também atende quem não é da área

S 
e você é um pintor, soldador ou 
qualquer outro profissional que, 
em algum momento, poderá en-

trar numa área com atmosfera explosiva, 
deve ter noções básicas sobre cuidados 
imprescindíveis contra riscos de aciden-

Para evitar acidentes, é fundamental conscientizar as pessoas sobre cuidados mínimos, como 
limitações de uso de alguns equipamentos eletrônicos

Em ambientes como esses,
todo cuidado é pouco

tes. A certificação em Atmosferas Explo-
sivas da Abendi inclui uma unidade de 
competência desenvolvida especifica-
mente voltada a esse público: trata-se 
da Ex000 (Conhecimentos e percepções 
básicas para adentrar em uma instalação 

contendo áreas classificadas). De forma 
geral, a Ex000 foi pensada para preparar 
pessoas que entram em uma instalação 
com áreas classificadas, alertando para 
conhecimentos fundamentais, como, por 
exemplo, saber quais equipamentos po-
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Unidades de Competência
Ex 000 | Conhecimentos e percepções mínimas para adentrar em uma instalação 
contendo áreas classificadas;
Ex 001 | Aplicação dos princípios básicos de proteção em atmosferas explosivas;
Ex 002 | Execução de classificação de áreas;
Ex 003 | Instalação de equipamentos com tipos de proteção Ex e respectivos siste-
mas de fiação;
Ex 004 | Manutenção de equipamentos em Atmosferas Explosivas;
Ex 005 | Reparo e revisão de equipamentos com tipos de proteção Ex.;
Ex 006 | Ensaios de equipamentos e instalações elétricas em atmosferas explosivas;
Ex 007 | Execução de inspeções visuais e apuradas de equipamentos e instalações 
em Atmosferas Explosivas;
Ex 008 | Execução de inspeções detalhadas de equipamentos ou instalações elétri-
cas em Atmosferas Explosivas;
Ex 009 | Projeto de instalações elétricas em Atmosferas Explosivas;
Ex 010 | Execução de inspeções de auditoria ou de avaliação das instalações elétri-
cas em Atmosferas Explosivas.

Você conhece a norma ISO 18436?

A 
ISO 18436 estabelece os requi-
sitos mínimos de escolaridade, 
treinamento e experiência pro-

fissional para a certificação de pessoas em 
Monitoramento da Condição. Esse pa-
drão normativo baseou o desenvolvimen- 
to dos processos de certificação em Aná-
lise de Vibrações (AV) e Termografia. A 
ISO 18436 é dividida em categorias (e não 
em níveis) de certificação, nas quais estão 
previstas quatro para Análise de Vibra-
ções (AV) e três para Termografia. Além 
disso, o documento não define quanti- 
dade mínima de tentativas de exames te-
óricos e nem exige provas práticas. Após 
aprovação nos pré-requisitos, os candida-
tos serão submetidos a um teste escrito, 
que inclui questões sobre os princípios 
do método e a forma como ele é aplica-
do.  Cumpridas essas fases com sucesso, 
os profissionais obtêm a certificação.  De-
pois do período de vigência da certifica-

O documento foi usado como base para a criação de duas certificações da Abendi

DQC

dem ou não ser levados ao interior desses 
ambientes. Um desses casos é o uso de 
celulares, porque são permitidos somen-
te aqueles com certificados de conformi-
dade.  Na página seguinte, conheça cada 
unidade de competência.

Processo

Vale destacar que o Sistema de Certifica-
ção em Atmosferas Explosivas é baseado 
em uma sistemática internacional, tradu-
zida pelas normas da Série NBR IEC 60079 
– Atmosferas Explosivas, elaboradas por 
um subcomitê formado especificamente 
para atender ao segmento, o SC-31 do Co-
bei (Comitê Brasileiro de Eletricidade, Ele-
trônica, Iluminação e Telecomunicações), 
sob a supervisão da ABNT. A norma Abendi 
que rege o processo é a NA-017. DQC

ção, a renovação pode ser realizada ape-
nas com a apresentação de evidências 

de trabalho contínuo. Caso isso não seja 
possível, o processo deve ser reiniciado.


