
Entrevista com O Inspetor de Soldagem Henrique Reis e o tema é:  

SERÁ QUE EU POSSO SER UM INSPETOR DE 
SOLDAGEM? 

 

INFOSOLDA: Sr, Henrique muitas pessoas procuram o site e dizem que não tem experiência 

nenhuma nem cursos na área e quer ser inspetor, qual seu conselho? 

Henrique Reis: Antigamente era necessário que os aspirantes a inspetor de soldagem fossem 

submetidos a um exame classificatório para poderem participar do curso, esse requisito não é 

mais utilizado, então para uma pessoa fazer o curso, basta efetuar sua matricula em um centro 

de treinamento e obter o desempenho necessário para concluir o curso. Agora, vale lembrar 

que para se qualificar é necessário que profissional candidato a inspetor deva comprovar 

experiência na área conforme seu grau de instrução. A norma NBR 14842 estabelece os 

critérios para a qualificação e certificação de inspetores de soldagem, e diz, por exemplo, que 

um candidato a ser um inspetor de soldagem qualificado que tenha o ensino médio completo 

“antigo 2° grau” deve ter no mínimo 24 meses de experiência em atividades correlacionada a 

soldagem. Não ter experiência e ser um candidato a um curso de inspetor de soldagem pode 

ser a oportunidade para quem não tem a experiência necessária para a qualificação, pois 

devido a grande necessidade de inspetores podem surgir vagas que selecionem profissionais 

que pretendem ser inspetores qualificados, mas que ainda não tenha a experiência necessária. 

Então, se você é candidato a prova ou mesmo esta interessado poderá fazer o curso de 

inspetor de soldagem e adquirir a experiência necessária para qualificação após ter concluído o 

curso, vale lembrar que após um período de seis anos o termino do curso o candidato deverá 

realizar um re-treinamento com uma carga horária de 60 horas.     

 

INFOSOLDA: Existe diferenciação de níveis ou mesmo uma hierarquia na carreira de um 

inspetor de soldagem, uma vez certificado e precisara ser reavaliado? Qual é a diferença e 

entre um inspetor de soldagem nível 1 e nível 2? 

Henrique Reis: Sim existe, basicamente quanto mais experiente um inspetor de soldagem for 

mais ele terá condições de adotar critérios confiáveis dado a sua experiência porem e muito 

importante que um inspetor procure se auto avaliar constantemente para refletir se seu critério 

esta sendo mantido e atende os requisitos dos códigos e normas aplicáveis. Conforme previsto 

no sistema de certificação de inspetores de soldagem uma vez que o profissional esteja 

qualificado de tempos em tempos ele precisara ser recertificado se submetendo a novos teste 

de certificação. O inspetor de soldagem nível 1 e o profissional com o grau competência menor 

que o nível 2, o inspetor nível 1 e um inspetor apto a fazer verificações, acompanhamentos, 

inspeções visuais e registrar não-conformidades conforme os documentos fornecidos pelo 



inspetor nível 2, já o profissional nível 2 é responsável por toda a documentação sendo esse 

inspetor considerado normativo cabe a ele todas as atribuições exercidas pelo nível 1 alem de 

ter familiaridade com os códigos e normas que normalmente são emitidos no idioma inglês. O 

inspetor nível 2 deve verificar todos os trabalhos executados pelo nível 1 e estabelecer os 

critérios a serem adotados pelo mesmo, pois o nível 2 é um profissional mais experiente com 

maior nível de conhecimento, para ser um inspetor nível 2 o profissional precisa conhecer 

metalurgia, metalurgia da soldagem, processos de soldagem, ensaios não destrutivos e suas 

características, ensaios mecânicos alem de saber ler e interpretar os códigos e normas 

aplicáveis numa determinada soldagem de um equipamento.       

 

 

INFOSOLDA: Quanto tempo demora para se tornar um inspetor e quanto se investe para se 

tornar um profissional nessa área? 

 

Henrique Reis: O tempo para ser tornar um inspetor de soldagem qualificado varia de acordo 

com o nível desejado e o centro de qualificação selecionado para realização dos exames de 

certificação “CEQUAL-SEQUI”. Por exemplo: Uma pessoa que deseja se candidatar a inspetor 

de soldagem nível 1 devera primeiramente comprovar por meio de certificado que realizou 

curso de treinamento com carga horária de 162 horas obtendo aproveitamento satisfatório.  

Após o termino do curso o candidato deve encaminhar ao bureau toda a documentação 

necessário para qualificação, estando essa documentação aprovada o bureau emitira os 

boletos de pagamento das taxas de exame. Realizado essa etapa o candidato aguarda a 

convocação para realização dos exames no Sequi, sendo que esse prazo para convocação é 

indeterminado. O investimento em um curso de qualidade hoje deve estar em torno de R$ 

2.500,00 a R$ 3.000,00 e as taxas para certificação podem ser consultadas no site a FBTS. 

 

INFOSOLDA: Como está o mercado hoje de inspetores de soldagem, quanto ganha um 

profissional? 

Henrique Reis: O mercado de trabalho de um inspetor de soldagem qualificado esta bom, se 

consideramos a demanda que existe e os investimentos que estão por vir nos setores de 

petróleo e gás, bio – energia, açúcar e álcool, mineração e maquinas e equipamentos um 

inspetor qualificado terá um mercado de trabalho amplo e em pleno crescimento porem na 

contra mão disso tudo esta o nível de formação dos inspetores, devido ao sucesso financeiro 

que essa profissão tem proporcionado muitos profissionais estão se preocupando somente em 

obter a qualificação e esquecem ou preterem uma melhor formação técnica ou acadêmica. O 

nível de conhecimento, grau de instrução e experiência ira valorizar seu currículo e 

conseqüentemente seu salário. Dependendo do regime de dedicação e trabalho um inspetor de 



soldagem nível 1 qualificado pode chegar a ter rendimento em torno de  R$ 8.000,00 a R$ 

10.000,00 mensais. Lembrando que a grande maioria e contratado com prestador de serviço.  

 

INFOSOLDA: O Sr poderia Contar um pouco da sua experiência, sua trajetória profissional? 

Henrique Reis: Minha carreira teve inicio em 2000 quando eu trabalhava com auxiliar 

administrativo em uma pequena metalúrgica na zona oeste da cidade São Paulo, após iniciar 

nessa empresa foi orientado para organizar a documentação técnica de soldagem e 

elaboração desses arquivos, com o aumento da complexidade dos serviços prestados por essa 

empresa vi a necessidade de fazer o curso de inspetor de soldagem, o qual ocorreu em 

fevereiro de 2002, após a realização do curso me dediquei mais a parte operacional, sendo 

locado em diversas obras em campo. Em fevereiro de 2004 ingressei na faculdade tecnologia 

de São Paulo no curso de Tecnologia Mecânica Modalidade Soldagem. Em abril de 2004 

mudei para empresa que faz caldeiraria e solda para o setor de equipamentos petroquímicos, 

onde atuei como inspetor de solda e qualidade dando inicio a implantação de sistema de 

qualidade conforme ISO 9000 e demais requisitos de fabricação conforme normas Petrobras e 

ASME. No ano de 2006 e 2007 me dediquei na realização de obras em diversas regiões do 

estado de São Paulo, tais como, Vale do Paraíba, Baixa Santista e Grande ABC. Em maio de 

2007 me qualifiquei como inspetor de soldagem nível 1. Atualmente estou em processo de 

certificação para inspetor de solda nível 2, e atuo como técnico de métodos e processo no 

setor de engenharia em uma empresa de grande porte no setor de bens de capital.   

 

INFOSOLDA: O sr está se formando em Tecnologia de Soldagem então? Como é esse curso? 

Conte-nos um pouco sobre ele. 

Henrique Reis: Sim estou para me formar como Tecnólogo de Soldagem. O curso de tecnólogo 

de soldagem e uma modalidade que o profissional é capacitado a atuar em conjunto com os 

setores de engenharia e produção, elaborando melhores didáticas dos trabalhos relacionados a 

soldagem, exercendo atividades gerenciais, planejamento, engenharia e qualidade. O conteúdo 

do curso e composto por conhecimentos sólidos em metalurgia, mecânica e soldagem, sendo 

que, as matérias relacionadas a soldagem é divida em teoria e pratica, os alunos vão para os 

laboratórios de soldagem para explorar a teoria apresentada em sala de aula, nos laboratórios 

são apresentada as técnicas de soldagem dos processos mais usuais na industria metal 

mecânica. Um profissional formado pela FATEC esta capacitado a desempenhar melhorias nos 

processos de soldagem ou menos especificar com clareza qual e melhor processo de 

soldagem a ser utilizado de acordo com o tipo de construção solda ou nível de qualidade 

exigido pelo produto final. 



INFOSOLDA: Os tecnólogos de Soldagem tem vantagens na hora de se qualificarem? Como 

ficam os salários e tempo de certificação? 

Henrique Reis: Devido a fato de terem uma maior carga horária e um conteúdo mais amplo no 

curso de tecnólogo em soldagem, um aluno formado pela FATEC tem formação mais solida de 

conhecimentos, no entanto penso que todo candidato a inspetor de soldagem deve se dedicar 

ao curso de formação de inspetores de soldagem, pois esse curso treinara o candidato a 

atender os requisitos estabelecidos pela NBR 14842. Tendo em vista que essa norma criada 

para estabelecer os critérios para certificação, os níveis de responsabilidade e grau de 

conhecimento necessário para cada nível de qualificação. Quanto a remuneração, quanto 

maior for a experiência do profissional e quanto maior for a sua responsabilidade maior será o 

seu retorno financeiro. Um inspetor de soldagem recém qualificado sem muito tempo de 

experiência pode ter seu salário abaixo da media do mercado, pois e necessário que o mesmo 

ganhe mais pratica e conhecimento no desenvolvimento das suas atividades, um tecnólogo 

recém formado também passara pelo mesmo caminho, hoje em dia a profissão do inspetor 

esta muito valorizada devido ao sistema implantado pelo Petrobrás que a maior compradora de 

bens e serviços neste setor industrial e implantou esse sistema para garantir uma melhor 

qualidade nos seus produtos.    

 

INFOSOLDA: Por é tão difícil obter a certificação e por que demora muito? 

Henrique Reis: Devido a demanda por profissionais certificados e uma carência muito grande 

na qualidade da formação de profissionais para atuar com inspetores muitos dos candidatos 

não conseguem atender o desempenho mínimo necessário nos exames de certificação 

ocorrendo um grande acumulo de candidatos a serem certificados. E evidente que muitos não 

tem o preparo necessário para serem inspetores de soldagem e acreditam que somente 

fazendo o curso serão capazes de obter a aprovação nos exames. Atualmente existem muitos 

cursos para formação de inspetores de soldagem, no entanto grande parte não consegue 

atendem o nível exigido para certificação, sendo muito comum que candidatos em fase de 

certificação procurem centros de treinamentos para sanar suas dificuldades momentâneas ou 

mesmo serem preparados para a realização dos exames. Os exames de certificação são 

preparados para medir o conhecimento, a familiaridade e nível de destreza do inspetor 

candidato. Vale observar que se todos que concluem o curso de treinamento fossem sérios 

candidatos a certificação o tempo de espera para realização dos exames seria bem mais 

breve. Dada a toda esse situação explica o tempo de demora na convocação para realização 

dos teste de certificação.    

 



INFOSOLDA: Como uma pessoa sem nenhuma experiência ou contato com a área metal 

mecânica pode ingressar na área de soldagem? 

Henrique Reis: Eu sugiro que essa pessoa primeiramente se disponha a fazer um curso técnico 

ou mesmo algum tipo de curso profissionalizante que tenha a soldagem como área atuante, 

após o cumprimento dessa etapa será necessário que esse profissional se submeta ao 

mercado de trabalho para ganhar experiência para somente após essa etapa se candidatar a 

função de inspetor de soldagem qualificado.  

 

INFOSOLDA: Outra Dúvida freqüente é: Profissões ligadas á soldagem, tais com ser soldador, 

conta como experiência para ser inspetor?  E necessário que o candidato a inspetor de solda 

seja técnico, tecnólogo ou mesmo engenheiro e necessariamente saiba soldar? Pode nos 

esclarecer? 

Henrique Reis: Hoje existem vários inspetores de soldagem que não tem formação técnica ou 

mesmo superior, como também há engenheiros, tecnólogos e técnicos atuando como inspetor 

de soldagem. Ser soldador conta como tempo de experiência para comprovação, porem  para 

ser inspetor de soldagem certificado 1a norma NBR 14842 estabelece que um candidato tem 

que ter um tempo de experiência exigido de acordo com seu grau de instrução. Por exemplo: 

um soldador que tenha somente o ensino fundamental completo necessita ter no mínimo 36 

meses de experiência para ser um candidato apto a solicitar um exame de certificação para 

inspetor de soldagem nível 1, já um tecnólogo de soldagem formado necessita comprovar 

somente 06 meses de experiência para ser candidato apto ao mesmo nível de qualificação. 

Saber executar soldas com excelência e uma atividade que necessita de muito treino e de uma 

rotina dia, um inspetor que saiba soldar ou que já foi soldador terá maior familiaridade na hora 

de avaliar a qualidade dos serviços executados pelo soldador, no entanto o que é importante e 

saber avaliar o desempenho do soldador e acompanhar sua rotina durante a soldagem. Um 

bom inspetor deve fazer pré-inspeção para verificar as condições de execução da soldagem ou 

mesmo solicitar que seja feito alguma correção antes da execução da solda.  

 

INFOSOLDA: Outra dúvida freqüente é como as mulheres atuam nesta área? E comum 

encontrar mulheres atuando como inspetoras de soldagem? 

Henrique Reis: E bastante comum encontrar mulheres atuando como inspetoras de soldagem 

ou mesmo soldadoras. Ser inspetor de soldagem não é uma profissão que atrai muitas 

mulheres até mesmo pela rotina de trabalho ou necessidade de estar locado em campo, no 

entanto conheço mulheres que atuam como inspetoras ou mesmo soldadoras e são 

competentes, pois passaram pelos exames de certificação e atenderam todos os critérios 

necessários para exercerem tal atividade. As mulheres podem atuar na soldagem sem maiores 



implicações, porem não devem esquecer das implicações que ocorrem quando você é um 

inspetor de soldagem. 

 

INFOSOLDA:Um área ainda pouco explorada mas que é muito carente é de supervisores de 

soldagem, muitos fazem o curso de inspetores de soldagem para ser supervisores, concorda 

com isso? 

Henrique Reis: Eu concordo com todo e qualquer tipo de treinamento ou curso que capacite um 

profissional a desempenhar uma atividade na área de soldagem com sucesso, no entanto ser 

um supervisor de soldagem exige muita experiência na área e necessitar conhecer as rotinas 

de soldagem, conhecer a habilidade de cada soldador da sua equipe. Muitas empresas erram a 

atribuir uma dupla função a o inspetor de soldagem, pois o mesmo fica sendo responsável pela 

produção e qualidade sobre carregando as atividades do profissional, ocorrendo falhas tanto no 

gerenciamento do plantel de soldadores quanto na qualidade do serviço executado, um 

inspetor pode e deve ter uma postura de orientação mas deverá saber separar o que é 

produção e qualidade. 

 

INFOSOLDA: O sr tem idéia do nível das escolas que estão formando Inspetores de 

Soldagem? 

Henrique Reis: Com certeza o nível não é satisfatório, considerando a quantidade de 

reprovações que ocorrem durante os exames de qualificação e o baixo nível de instrução dos 

candidatos aliado a falta de experiência na área da soldagem e demanda de escolas que 

oferecem o curso de formação de inspetores de soldagem não tem conseguem formar 

profissionais capazes de submeterem a os exames de certificação, a qualidade dos cursos tem 

decaído cada vez mais. Muitos candidatos não emprenham em ter uma formação satisfatória, a 

grande maioria não saber avaliar o nível de conhecimento dos instrutores ou mesmo se o curso 

esta atendendo ao programa estabelecido pela NBR 14842, entendo que muito cursos 

oferecem um treinamento de qualidade com bom conteúdo e instrutores competentes, porem 

vejo que se tornar um inspetor de soldagem esta virando uma oportunidade para entidades 

ministrarem cursos de baixa qualidade sem o conteúdo correto visando apenas na formação 

deficitária dos participantes, se preocupando somente em forma uma turma com uma 

determinada quantidade de participante para garantirem uma margem de lucro satisfatória. 

Digo que muitos desses cursos fazem anúncios de que ser inspetor de soldagem e uma 

profissão fácil que não exige muito comprometimento e emprenho por parte do inspetor, sendo 

que ser inspetor de ser responsável ter emprenho nas atividades de inspeção e ser totalmente 

ético no decorrer dos trabalhos. 

 



INFOSOLDA: Muito Obrigado pela excelente entrevista , foi muito esclarecedora e acredito que 

muitas dúvidas de muitos Brasileiros e Brasileiras estão respondidas aqui. 

Henrique Reis: Disponha, e de grande valia que instituições como esta prestem informações de 

qualidade a comunidade da soldagem, atitudes como essa só tem a valorizar os profissionais 

da área da soldagem que atuam com seriedade e ética. Ser inspetor de soldagem esta virando 

o sonho de muitas pessoas que vem essa carreira como a grande oportunidade de obterem 

uma boa colocação no mercado de trabalho porem esquecem que toda profissão é necessário 

que se tenha uma formação solida e continua. Sempre digo para quem me pergunta se ser 

inspetor de soldagem é uma carreira boa, digo que todo dia e um novo desafio que não 

podemos nos acomodar com a rotina e que eu gosto de ser inspetor de soldagem e a 

certificação e apenas um de muitos passos que um profissional deve dar na área da soldagem. 

Finalizo aqui agradecendo a todas as pessoas a qual recorri durante esses 10 anos de carreira 

e ainda correrei quando necessário. 


