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Comité Setorial Mercosul Nº 24 - Ensaios Não Destru tivos  
Ata: Nº 1-2010 
Data: 21 e 22 de Junho de 2010 
Local: Santos, São Paulo – Brasil 
 
 
1. Participantes  
 
Argentina 
Aldo José Okas ............................................. Universidad Tecnológica Nacional 
Alfredo Naucevich ......................................... INTI  
Bruno Scholz ................................................. CAEND 
Claudio Carballal ........................................... Universidad Tecnológica Nacional 
Daniel Arra .................................................... AAENDE 
Emilio Olivar ................................................. CNEA 
Fernando Núñez............................................ AAENDE 
Héctor Espejo ................................................ AAENDE 
Ignacio Fraile ................................................. CAEND 
Jorge Pablo Amsler ....................................... CAEFE 
Juan José Zampini ........................................ INTI 
Leandro Rojas ............................................... INTI 
Maria Isabel López Pumarega ...................... CNEA 
Mariano Semorile .......................................... IRAM 
Mauricio Tacchia .......................................... CNEA 
 
Brasil 
Alessandra Ferreira Alves ............................. ABENDI 
Ana Paula Giolo............................................. ABENDI 
Enrique Navia Gutierrez ................................ REM 
Humberto Campinho ..................................... PETROBRAS 
Joaquim José M. dos Santos ........................ PETROBRAS 
Livia Cristina F. Castro .................................. REM 
Luiz Mauro Alves........................................... ABENDI 
Marcelo de Carvalho Salomão...................... Poliend 
Marcos Aiub de Mello .................................... PETROBRAS 
Paulo César F. Henriques ............................. PETROBRAS 
Paulo da Cruz Silva....................................... Eletronuclear 
Rodrigo P.B. Costa-Felix ............................... INMETRO 
Sérgio Damasceno Soares ........................... PETROBRAS 
 
Paraguai 
Juan Carlos Mena Daher .............................. Itaipu 
Miguel Angel Torales Cáceres ...................... Itaipu 
 
México 
Alfonso Ramon Garcia Cueto........................ IMENDE 
 
O Sr. Alfonso participou das reuniões como ouvinte. 
 
 
2. Abertura da Reunião  
 
O Sr. Mariano Semorile, Secretario Técnico do Comitê Mercosul, dá as boas-vindas aos 
participantes e inicia a 10ª Reunião do CSM Nº 24 de END. 
 
É realizada uma rodada de apresentações. 
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3. Adolfo Berganza In Memoriam  
 
O Sr. Mariano Semorile informou com profundo pesar o falecimento do Eng. Adolfo Berganza, 
que conduziu a Secretaría Técnica deste Comitê Setorial Mercosul desde sua criação. 
 
Após comentários sobre o seu profissionalismo excepcional, registrou-se em ata esta singela e 
humilde homenagem à sua memoria. 
 
 
4. Designação do Presidente, do Secretario e dos Ch efes de Delegação  
 
Se desigam para desempenhar os cargos de Presidente e Secretario da 10ª Reunião do 
CSM Nº 24 o Sr. Mariano Semorile e a Sra. Ana Paula M. Giolo, respectivamente. 
 
Para os Chefes de Delegação foram designados os Srs. Juan José Zampini, Humberto 
Campinho e Miguel Angel Torales Cáceres como representantes da Argentina, do Brasil e do 
Paraguai, respectivamente. 
 
 
5. Cronograma de Reuniões  
 
O X Encontro do Comitê Mercosul de END - 2010 (CSM 24) ocorreu anteriormente à realização 
do CONAEND 2010, com a seguinte programação: 
 
21 de Junho (Segunda-Feira) 
08h30 – 09h30 Welcome Coffee 
09h30 – 12h30 Ultrassom 
12h30 – 13h30  Brunch 
14h00 – 17h00 Métodos Superficiais 
18h00  Coquetel 
 
22 de Junho (Terça-Feira) 
08h30 – 09h30 Welcome Coffee 
09h30 – 12h30 Emissão Acústica 
12h30 – 13h30  Brunch 
13h30 – 17h00 Plenária 
17h00  Encerramento 
 
O horário da reunião plenária foi alterada para às 15h em virtude do jogo da Argentina às 
15h30. 
 
 
6. Resumo das Deliberações das Reuniões  
 
6.1 Sub-Comitê Ultrassom  
 
PNM 24:02-00001 Ensaios não destrutivos - Ultrassom - Princípios ge rais: 
Esclarecimento sobre o Título do Projeto em Consult a Nacional 
 
O Sr. Mariano comentou que foi alterado o título do documento para Procedimento, para ficar 
da mesma forma que o projeto PNM 24:02-00003, sobre procedimento de ultrassom em solda, 
e também com as normas de Emisión Acústica. Após escutar a proposta do Brasil, o Sr. 
Mariano comentou que é possível voltar ao título anterior e que isto pode ser indicado no 
formulario de votação. 
 
O prazo para envio de comentários para a Secretaria Mercosul é dia 26.07.2010. 
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PNM 24:02-00002 Ensaios não destrutivos - Ultrassom - Terminologia:  Aprovação do 
Documento para Envio para Consulta Nacional 
 
Foi apresentado o projeto com modificações por parte da Argentina e as traduções das figuras 
por parte do Brasil. 
 
O Sr. Campinho disse que as propostas relevantes de alterações serão analisadas e validadas 
pelo Brasil, para não se perder tempo por causa de outros assuntos a serem discutidos nesta 
reunião, e os termos sinalizados como “se propone eliminar” não serão excluidos, devendo ir 
todos para a consulta nacional dos países membros. 
 
O Sr. Campinho demonstrou a sua preocupação com o desenvolvimento deste documento, que 
está sendo trabalhado desde início de 2005 e até o momento não foi concluído, justamente 
pela inclusão e alterações de termos e definições. 
 
Além disso, acrescentou que este documento tem que estar condizente com a Norma 
ISO 5577, que está em processo de revisão sistemática. 
 
Brasil vai analizar, terminar e preparar o documento para envio à Secretaria Mercosul, para a 
Consulta Nacional pelos países membros. 
 
PNM 24:02-00003 Ensaios não destrutivos - Ultrassom - Procedimento:  Aprovação do 
Documento para Envio para Consulta Nacional 
 
A última versão deste projeto foi apresentada, sendo o texto analisado e validado pelas 
Delegações. 
 
O Sr. Juan pediu para incluir o texto abaixo no ítem 5.1.6.1 g): 
 
Punto G 
 
En caso de que el bloque de referencia y la pieza a ensayar no tengan el mismo espesor (o 
recorrido de referencia), se deberá adoptar un criterio similar al descripto para palpadores 
angulares. Los ecos de referencia provenientes de paredes infinitas, serán adecuados al 
campo sónico del palpador utilizado, especialmente en los palpadores de dos cristales 
piezoeléctricos. 
 
A Sra. Ana Paula informou que assim que revisar e traduzir o texto do lado em português, 
encaminha para a Secretaria Mercosul para ir para a consulta nacional dos países membros. 
 
Aproveitou para informar que o texto foi adaptado a nova versão do VIM – Vocabulário 
Internacional de Metrologia, e que os outros países devem prestar atenção e utilizar essa nova 
terminologia em todos os documentos em desenvolvimento. 
 
Proposta de Novos Temas para Projetos de Normas Mer cosul 
 
O Brasil propôs a elaboração de duas Normas Mercosul baseadas em Normas Brasileiras 
publicadas recentemente: 
 
− ABNT NBR 6002:2008 Ensaios não destrutivos - Ultrassom - Detecção de 

descontinuidades em chapas metálicas 
 
− ABNT NBR 15824:2010 Ensaios não destrutivos - Ultrassom - Medição de espessura 
 
O Sr. Campinho disse que a Norma ABNT NBR 6002 é muito importante para a relação entre 
os fornecedores de material e os fabricantes de equipamentos. 
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Aproveitou e comentou que o processo de elaboração de Normas Mercosul é muito lento e que 
devemos acelerá-lo, tomando como exemplo o trabalho que é feito pela ISO: fast track; e para 
utilizarmos mais os recursos eletrônicos para a aprovação dos documentos. 
 
O Brasil vai encaminhar as duas Normas para a Secretaria do Mercosul, para análise e 
comentários sobre os conteúdos, e decisão sobre qual(is) Norma(s) serão adotadas para o 
formato Mercosul. 
 
ISO TC 135 / SC 03 - Ultrasonic Testing – Deliberaç ões sobre a Reunião de Moscou 
(junho 2010) 
 
O Sr. Campinho realizou uma apresentação sobre as deliberações da reunião de Ultrassom 
que ocorreu na ISO, em Moscou. 
 
Comentou que a Delegação japonesa era a maior, seguida pela do Brasil, e que os países 
membros do Comitê Mercosul devem se articular para uniformizar nossos “anseios” e fortalecer 
a opinião para atender aos países latino-americanos, pois a opinião de países da Europa é 
muito forte e influente nas decisões deste subcomitê. 
 
6.2 Sub-Comitê Métodos Superficiais  
 
Relato sobre os Projetos de Normas em Consulta Naci onal 
 
O Sr. Mariano comentou que há três projetos em Consulta Nacional em cada país: 
 
− PNM 24:05-00002 Ensaios não destrutivos - Líquidos penetrantes - Terminologia 
− PNM 24:05-00003 Ensaios não destrutivos - Partículas magnéticas - Terminologia 
− PNM 24:05-00004 Ensaios não destrutivos - Ensaio visual - Terminologia 
 
e que o prazo para envio dos comentários de cada país para a Secretaria é 09 de agosto.  
 
PNM 24:05-00005 Ensaios não destrutivos - Líquidos penetrantes - Detecção de 
descontinuidades: Discussão e definição sobre a “fa ixa de temperatura” 
 
As delegações da Argentina e do Brasil não chegaram a um consenso sobre a temperatura 
mínima desse ensaio, apresentando as seguintes justificativas: 
 
− O Sr. Joaquim dos Santos, representante do Brasil, comentou que não é convencional a 

temperatura no Brasil ser abaixo de 10 ºC e que os produtos, abaixo dessa temperatura, 
não apresentam resultados satisfatórios para a realização do ensaio, e que, portanto, são 
realizadas inspeções de recebimento para garantir a qualidade desses produtos. 

 
− O Sr. Juan, representante da Argentina, expressa que a fim de demonstrar que nos limites 

de 5º a 10ºC os líquidos penetrantes detectam as descontinuidades artificiais dos padrões 
de referência citados no procedimento para utilização de líquidos visíveis, foram realizados 
ensaios em campo com temperaturas a partir dos 3ºC e que os mesmos foram enviados, 
com provas fotográficas, à Secretaria do ABNT/ONS-58 (ABENDI) para a distribuição à 
delegação brasileira. Estes ensaios demonstraram que não só se observaram as 
descontinuidades com o padrão de 30 µm (como exigido na Tabela 3 do projeto de 
norma), como também se observaram as descontinuidades do padrão de 20 µm. Estes 
mesmos conceitos já foram expressados na 9ª Reunião Mercosul, realizada em Rosário, 
quando se solicitou, também, que se incluisse a tabela onde se estabelecem os tempos de 
penetração em função de variáveis, como a temperatura, o tipo de material, o processo de 
fabricação e o tipo de descontinuidade a ser detectada. 
 
Na Argentina, em todos os procedimentos realizados de acordo com a ASTM E 165, 
incluindo laboratorios acreditados, se estabelece o limite de temperatura de 5ºC a 52ºC. 
Uma alteração no mesmo significaria modificar todos os procedimentos vigentes, com 
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consequências contratuais. O limite de temperatura ambiente nas zonas operativas da 
Argentina varia entre –10ºC até 40ºC, aproximadamente, o que muitas vezes leva a 
requalificar o procedimento. Não se considera somente a temperatura como uma variável 
esencial, mas também as condições de iluminação, a qualidade dos productos, a seleção 
da técnica aplicada e sua relação com o padrão de referência e a habilidade do operador. 
 

− O Sr. Mariano comentou que a especificação ASTM E 165 e o Código ASME Seção V 
estabelecem um limite de temperatura de 5ºC a 52 ºC, e que foram levadas em 
consideração no estudo por parte da Argentina. Comentou, ainda, que esta condição não 
é particular da Argentina, pois a maioria dos países utilizam essas temperaturas, citando 
como exemplo a revisão 2009 da ASTM E 165, onde se confirma estes limites. 
 
Com relação ao argumento colocado pelo representante do Brasil, destaca-se que não se 
deve limitar uma norma de procedimento de ensaio em função do desempenho do 
produto, e que nesse caso se sugere desenvolver uma norma de requisitos para o líquido 
penetrante. Também deixa clara que a Argentina realizou os ensaios com líquidos da 
Argentina e Brasil com temperaturas menores a 5ºC. 
 
Outro ponto que chama a atenção é o foco no líquido, sem citar o revelador nem a 
competência do operador. Também não foi dada importância a variação de lux de 
aproximadamente 10%, nem a distância. 
 
Para se chegar a um consenso, o Sr. Mariano propôs duas soluções: 
 
a) Manter o limite de temperatura entre 5º e 52ºC e incluir um texto que se for necessário 

reducir o limite de temperatura (por exemplo: de 10º a 35ºC), um nível 2 ou 3 debe 
qualificar o Procedimento de acordó com o tipo e/ou marca de líquido penetrante a ser 
utilizado; 
 

b) As delegações do Brasil e da Argentina podem realizar o ensaio com os mesmos 
padrões e chegar a uma conclusão conjunta. 

 
- O Sr. Joaquim dos Santos comenta que não concorda com a proposta e que Brasil 

publicará sua norma nacional sobre este tema. 
 
O assunto foi retomado na reunião plenária. 
 
PNM 24:05-00006 Ensaios não destrutivos – Partícula s magnéticas - Procedimento 
 
O Brasil está desenvolvendo uma norma para Procedimento de Partículas magnéticas e, assim 
que finalizar o documento, encaminha para a Secretaria do Mercosul distribuir para os países 
comentarem. 
 
6.3 Sub-Comitê Emissão Acústica  
 
PNM 24:01-00004 Ensaios não destrutivos - Monitoraç ão contínua por emissão acústica 
– Procedimento: Aprovação do Documento para Envio p ara Consulta Nacional 
 
O Sr. Mariano apresentou o texto final deste projeto, sendo aprovado para a consulta nacional. 
 
A Sra. Ana Paula vai melhorar as figuras e traduzir o restante do texto, assim como adequar 
algumas partes do documento. 
 
No ítem A.1.3.3, a delegação Argentina vai analizar a origen, já que os limites são muito altos. 
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PNM 24:01-00005 Ensaios não destrutivos - Ensaio de  emissão acústica em 
vasos/tanques de plásticos reforçados com fibra de vidro (PRFV) – Procedimento: 
Esclarecimento sobre o andamento deste projeto 
 
O Sr. Mariano apresentou o documento trabalhado pela Argentina. 
 
Os presentes analisaram somente alguns pontos sinalizados no texto e o aprovaram para 
consulta nacional. 
 
A Sra. Ana Paula vai melhorar as figuras, limpar o texto, assim como adequar o texto em 
português. 
 
PNM 24:01-00006 Ensaios não destrutivos - Ensaio de  emissão acústica em tubos 
reforçados com resina termocurada – Procedimento: E sclarecimento sobre o andamento 
deste projeto 
 
O Sr. Mariano apresentou o documento e comentou que vai terminar a análise por parte da 
Argentina e encaminhar para os outros países. 
 
PNM 24:01-00007 Ensaios não destrutivos - Emissão a cústica em vasos de pressão 
metálicos durante o ensaio de pressão – Procediment o: Esclarecimento sobre o 
andamento deste projeto 
 
O Sr. Mariano disse que o Brasil trabalhou o documento errado, não o último documento 
encaminhado. 
 
O Sr. Damasceno comentou que vai revisar o documento e trabalhar o documento correto. 
 
PNM 24:01-00008 Ensaios não destrutivos - Método pa ra ensaio de tanques de 
armazenamento metálicos para líquidos a baixa press ão atmosférica, utilizando emissão 
acústica: Negociar prazo para finalização do docume nto 
 
O Sr. Damasceno comentou que o Brasil vai finalizar a tradução do documento e encaminar 
para a Secretaria Mercosul. 
 
PNM 24:01-00009 Ensaios não destrutivos — Montagem de sensores piezoelétricos de 
contato para emissão acústica — Procedimento: Análi se dos Comentários da Consulta 
Nacional 
 
O prazo para votação foi encerrado em junho e somente o Brasil fez comentários sobre o 
documento, os quais já foram analisados pela Secretaria do Mercosul e aprovados. 
 
A documentação está sendo preparada para envio à AMN. 
 
Proposta de Novo Tema para Projeto de Normas Mercos ul: Calibração secundária de 
sensores 
 
O Sr. Damasceno disse que este tema será adotado pela ISO como um Technical Report, que 
se aplica mais aos laboratórios e não a indústria, e que os japôneses têm muita experiencia 
com este assunto. 
 
O Brasil está focado em qualificação e procedimento, e já existe uma norma publicada pela 
ABNT: a NBR 15519. 
 
O Sr. Mariano apresentou o texto analisado e trabalhado pela Argentina, como PNM 24:01-
00010, sendo realizadas pequenas adequações, e as delegações aprovaram o documento 
para consulta nacional. 
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A Sra. Ana Paula vai limpar o texto e verificar as figuras em espanhol 
 
ABNT NBR NM 304 Cilindros sem costura: Aprovação do  Documento para Envio para 
Consulta Nacional 
 
A Argentina trabalhou o documento revisado pelo Brasil, e o texto final foi aprovado para 
consulta nacional. 
 
A Sra. Ana Paula vai limpar o texto. 
 
Discussão e Harmonização de Definições - Normas ABN T e MERCOSUL 
 
O Sr. Damasceno disse que este assunto não é prioritário, e que as delegações podem 
trabalhar em paralelo aos outros assuntos. 
 
Ficou combinado que as Normas NM 302 e NM 303 serão incluidos na revisão sistemática. 
 
7. Plenária  
 
7.1 Relato e Deliberações sobre as Reuniões dos Sub comitês  
 
Todos os presentes concordaram com as deliberações tomadas nas reuniões de Ultrassom e 
Emissão Acústica. 
 
A discussão sobre o Projeto PNM 24:05-00005 foi retomada. O Sr. Mariano disse que o 
documento em estudo é o resultado do trabalho de vários anos e que não seria razoável não 
aproveitar o esforço dispendido pelos especialistas, inclusive seria incoherente desenvolver o 
projeto PNM 24:05-00003 de terminologia de partículas magnéticas, se não for publicada a 
norma de procedimento. 
 
O Sr. Mariano disse que, conforme a Diretiva 1 da AMN – Associação Mercosul de 
Normalização, pode ser publicada uma norma Mercosul e cada país adota o documento, como 
identica ou modificada, atendendo, assim, os interesses de cada país. 
 
Neste caso, Paraguai e Argentina têm interesse em continuar o processo de estudo desta 
norma Mercosul e, uma vez publicada, realizarão a adoção idêntica. 
 
O Sr. Marcelo Neris, integrante da delegação Brasileira, repetiu as justificativas já expostas 
pelo Sr. Joaquim (não é convencional a temperatura no Brasil ser abaixo de 10 ºC e que os 
produtos, abaixo dessa temperatura, não apresentam resultados satisfatórios para a realização 
do ensaio, e que, portanto, são realizadas inspeções de recebimento para garantir a qualidade 
desses productos) e reforçou que a intenção é manter a qualidade dos produtos e ensaio. 
Disse, ainda, sobre a possibilidade da elaboração de uma norma para classificação dos 
produtos, e a realização de novos testes para a sua verificação. 
 
O Sr. Damasceno, substituto do Sr. Campinho, Chefe da Delegação Brasileira, finalizou o 
assunto comentando que o Brasil vai rediscutir e considerar o exposto pelo Sr. Mariano, sobre 
a Norma Modificado, e que em breve encaminha o posicionamento final do Brasil. 
 
7.2 Discussão sobre a Revisão da Norma ISO 9712 (re solução da reunião da ISO, em 

Moscou)  
 
O Sr. Damasceno fez um breve relato sobre esse assunto, discutido na última reunião da ISO 
TC 135, ocorrida no início de junho, em Moscou, Rússia. 
 
Participaram por volta de 60 profissionais, representantes de vários países, sendo o Brasil e 
Japão as maiores delegações. 
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Nessa reunião, foi proposta a revisão da ISO 9712:2 005 em harmonização com a EN 473, sob 
o Acordo de Viena. 
 
A EN 473 foi revisada recentemente, focando as horas de treinamento. O Sr. Douglas Marshall, 
do Canada, não concorda em estipular horas e sim co nteúdos programáticos. Disse, ainda, que 
deve ser harmonizado os exames de qualificaçãom, de  acordo com a cultura local. 
 
O Sr. Jorge Amsler, representante da delegação Arge ntina em Moscou, Rússia,, acrescentou 
que essa reunião foi extremamente importante para o  contato entre aos profissionais. 
 
7.3 Desenvolvimento de Normas Mercosul sobre Radiografia Industrial  
 
O Brasil já publicou 6 Normas sobre Radiografia: 
 
− Radiografia em juntas soldadas — Detecção de desco ntinuidades (1º) 

(ABNT NBR 15739:2009) 
− Radiografia industrial — Requisitos mínimos do neg atoscópio (2º) 

(ABNT NBR 15740:2009) 
− Radiografia industrial — Digitalização de filme (3º) 

(ABNT NBR 15782:2009) 
− Radiografia industrial — Medição de espessura em s erviço de tubulações e acessórios 

com uso de radiografia computadorizada 
(ABNT NBR 15783:2009) 

− Radiografia industrial — Inspeção de soldas por ra diografia computadorizada. Técnica de 
parede dupla vista dupla 
(ABNT NBR 15790:2010) 

− Radiografia em fundidos — Detecção de descontinuid ades (4º) 
(ABNT NBR 15817:2010) 

 
Os presentes analisaram a relação acima e priorizar am os textos na ordem sinalizada em 
negrito e com marcador amarelo. 
 
O Sr. Juan disse que seria interessante trabalharmos a qualificação dos profissionais e citou a 
norma ISO 20807:2004 (Non-destructive testing -- Qualification of personnel for limited 
application of non-destructive testing) e o Sr. Mariano complementou que este assunto é de 
competência do Subcomitê de Q&C - Qualificação e Certificação. 
 
A Argentina vai encaminhar o texto e o Brasil vai incluir no plano de trabalho da comissão. 
 
 
8. Próximas Reuniões  
 
Maio de 2011, COTEQ 2011, Pernambuco 
Julho de 2011, CORENDE, Buenos Aires, Argentina 
Outubro de 2011, Panamericano 
 
Os dias das reuniões serão confirmadas em data opor tuna. 
 
 

Juan José Zampini Humberto Campinho 
Chefe da Delegação Argentina Chefe da Delegação Bra sileira 
 
 
 
Miguel Ángel Torales Cáceres 
Chefe da Delegação Paraguai 


