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u coluna institucional

Certificação de Pessoal do IBRACON 
vai retomar suas atividades neste ano

A
certificação e quali-

ficação pessoas na 

cadeia produtiva da 

construção civil são 

atividades inerentes 

à missão do Instituto Brasileiro 

do Concreto, de criar, divulgar e 

defender o correto conhecimento 

sobre materiais, projeto, constru-

ção, uso e manutenção de obras 

de concreto.

O Programa de Certificação e 

Qualificação do IBRACON foi es-

truturado em 2007 para atender a 

uma demanda de mercado, princi-

palmente por parte da Petrobras, 

por profissionais treinados e certificados para desem-

penhar funções relativas ao controle tecnológico do 

concreto. Já, em 2008, o Instituto foi acreditado pelo 

INMETRO como organismo certificador de pessoas e 

iniciou as atividades de seu Núcleo de Qualificação e 

Certificação de Pessoal (NQCP), que passou a realizar 

exames teóricos e práticos de profissionais lotados em 

laboratórios, como auxiliares, tecnologistas, laboratoris-

tas e inspetores de controle tecnológico do concreto. 

De 2008 a 2017, o IBRACON certificou 308 profissio-

nais, sendo 130 tecnologistas, 56 laboratoristas, 14 au-

xiliares e 108 inspetores, de vários estados brasileiros. 

Neste período, houve ainda 157 recertificações.

Em razão da grave crise econômica e dos problemas en-

frentados pela Petrobras a partir de 2017, o IBRACON 

solicitou em maio a suspensão de seu processo de cer-

tificação junto ao INMETRO e, em dezembro, seu cance-

lamento. Esta medida justificou-se face à baixa demanda 

por certificação neste ano e aos altos custos das taxas 

de manutenção e de auditoria por parte do INMETRO, o 

que inviabilizou economicamente o Programa.

Com a perspectiva de retomada paulatina de obras des-

de o final de 2018, o IBRACON deve reiniciar seu pro-

cesso de certificação de pessoal em breve, mas com 

um novo formato. Nessa reestruturação do Programa de 

Certificação e Qualificação de Pes-

soal estão previstas as seguintes 

mudanças:

u A gestão administrativa do 

processo de certificação será de-

legada a uma empresa/instituição 

acreditada pelo INMETRO para 

desempenhar as funções de cer-

tificação segundo a normalização 

internacional da ISO 17024;

u O certificado emitido terá a 

chancela do IBRACON, sendo de-

vidamente referendado por seu 

Conselho de Certificação, e será 

aceito pela Petrobras na contrata-

ção de prestadores de serviços;

u O IBRACON manterá sua autonomia sobre o Progra-

ma, supervisionando o processo de certificação e 

recertificação, ativando ou desativando laboratórios 

credenciados para a aplicação de provas práticas, 

estruturando banco de questões e respostas para 

aplicação de provas teóricas, definindo novas áreas 

na cadeia do concreto para certificação de profissio-

nais, entre outras atividades.

Dentro dessa perspectiva de reestruturação, o IBRA-

CON deverá iniciar em médio prazo a certificação de 

inspetores I e II para o trabalho de inspeção de pon-

tes e viadutos de concreto, uma necessidade urgente 

em nosso país, tendo em vista os recentes casos de 

interdição de viadutos para realização de inspeções e 

manutenções.

Por sua vez, o Instituto continuará oferecendo turmas de 

seu curso Inspetor I – Inspeção de Estruturas de Con-

creto, já em sua sétima edição, sucesso de público em 

todas as regiões onde é realizado.

Com isso, o IBRACON espera continuar dando sua con-

tribuição para preservar o enorme patrimônio construído 

de obras de concreto pelo país.
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