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Comitê Setorial Mercosul Nº24 - Ensaios Não Destrut ivos 
Ata Nº 1-2014 
Data: 18 de Agosto de 2014 
Local: Conaend 2014 – São Paulo/SP – Brasil   
 
 
 
1. Participantes  Representam a  
  
AMN  
Adriana Rigat AMN 
  
Argentina   
Carolina Beatriz Bordón  ASARENDI 
Juan José Zampini INTI 
Julio César Antonelli JCA NDT 
Mariano Semorile IRAM 
  
Brasil   
Alessandra Ferreira Alves Abendi 
Ana Paula Giolo Abendi 
João M. Hohemberger Petrobras 
Marcos Aiub de Melo Petrobras 
Natália Lauer Abendi 
Paulo César F. Henriques Petrobras 
Paulo da Cruz Silva Eletrobras 
  

 
 
 
1. Abertura da Reunião 
 
O Sr. Mariano Semorile, Secretario Técnico do Comitê Mercosul, dá as boas vindas aos participantes e 
inicia o 16ª Encontro do CSM Nº 24 de END com uma rodada de apresentações. 
 
2. Designação do Presidente, do Secretario e dos Ch efes de Delegação 
 
Se designam para desempenhar os cargos de Presidente e Secretario do 16º Encontro do CSM Nº 24 o Sr. 
Mariano Semorile e a Sra. Ana Paula M. Giolo, respectivamente. 
 
Foram designados como Chefes de Delegação os seguintes profissionais: 
 
Argentina: 
Juan José Zampini (Ultrassom e Radiografia) 
 
Brasil 
Marcos Aiub de Mello (Ultrassom) 
João M. Hohemberger (Radiografia) 
 
3. Cronograma de Reuniões 
 
O XVI Encontro do Comitê Mercosul de END 2014 (CSM 24) ocorreu paralelamente à realização do 
Conaend 2014, com a seguinte programação: 
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Dia 18.08.2014 - Segunda-Feira 
10h00 – 12h30 .............. Ultrassom 
12h30 – 14h00 .............. Intervalo para Almoço 
14h00 – 16h30 .............. Radiografia 
16h30 – 17h00 .............. Plenária e Encerramento 
 
 
4. Projetos de Normas em Desenvolvimento 
 
Ao longo do dia foram apresentados e trabalhados os projetos de ultrassom e radiografia. 
 
Em função de prioridades e entregas de vários documentos nacionais, o Brasil não avançou no trabalho dos 
documentos relacionados acima. 
 
Como a maior parte do trabalho é a adoção de documentos da ISO, o Brasil concordou com a tradução dos 
textos a partir dos originais em inglês, que serão encaminhados a Sra. Adriana, da AMN, para estruturar os 
mesmos no padrão de projetos Mercosul. Em seguida, serão realizadas análises pontuais e adequações 
técnica e ortográfica. 
 
Foram acordados os prazos para conclusão dos trabalhos. O Brasil informou que trabalhará os documentos 
de radiografia somente em 2015. 
 
 
4.1 NM 24:02-EN 10160 - Ensaios não destrutivos. Ultrasssom. Detecção de descontinuidades em chapas 

metálicas 
 
A Secretaria solicita à ABNT a norma EN 10160, para tradução e realização da análise comparativa 
com o texto em espanhol. 
 
Prazo: Brasil vai entregar documento em setembro/2014. 
 
 

4.2 NM 24:02-ISO 16809 - Ensaios não destrutivos. Ultrasssom. Medição de espessura (ISO 16809:2012, 
IDT) 
 
Brasil vai traduzir e realizar a análise comparativa com o texto em espanhol. 
 
Durante a apresentação da tradução do espanhol, foram esclarecidas algumas dúvidas de termos 
técnicos. 
 
Prazo: Brasil vai entregar documento em novembro/2014. 
 
 

4.3 NM 24:04-00003 Radiografia industrial. Requisitos mínimos do negatoscópio 
 
Foram apresentados os dois comentários brasileiros e, após debate entre os participantes, foi solicitada 
a exclusão do item 8.2. Levando-se em consideração que este processo é similar ao do densitômetro, 
não há necessidade de enviar o equipamento para o laboratório, com a emissão do certificado 
internamente na empresa, pelo sistema da qualidade. 
 
O Brasil vai enviar proposta de nova redação para o item 8.3. 
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4.4 NM 24:04-ISO 17636-1 - Ensaios não destrutivos de soldas. Ensaio de radiografia. Parte 1: técnicas de 
raios X e gama, com película 
 
A Sra. Ana Paula Giolo esclareceu que na atual estrutura da ABNT esta norma ISO não pertence ao 
TC-135, mas sim ao acervo do ISO/TC 44 Welding and allied processes/SC 5 Testing and inspection of 
welds e, portanto, precisamos solicitar autorização da ABNT para adotar a ISO 17636-1. 
 
Assim que a ABNT encaminhar o posicionamento, informaremos à comissão e à Secretaria Mercosul 
sobre a continuidade ou não deste trabalho. 
 
Caso a resposta seja favorável, o Brasil vai traduzir e realizar a análise comparativa com o texto em 
espanhol. 
 
 

4.5 NM 24:04-ISO 17636-2 - Ensaios não destrutivos de soldas. Ensaio de radiografia. Parte 2: técnicas de 
raios X e gama, com detectores digitais 
 
As informações descritas em 4.4 se aplicam a esta parte 2 da ISO 17636. 
 
 

4.6 NM ISO 5579 - Ensaios não destrutivos. Exame radiográfico de materiais metálicos por raios X e gama 
 
O Brasil já traduziu o texto e realizará a análise comparativa com o texto em espanhol. 
 
Logo em seguida será encaminhado para a Consulta Mercosul. 
 

 
5. Plenária 
 
5.1 Relato e Deliberações sobre as Reuniões dos Subcomitês 
 
Inicialmente foi realizado o relato das reuniões realizadas, ultrassom e radiografia, e as deliberações, já 
descritas no item 4 desta ata. 
 
Em seguida, foi apresentado a situação dos outros subcomitês, descritos abaixo. 
 
Correntes Parasitas (CSM-02 - Siderurgia) 
 
O Sr. Mariano Semorile informou a elaboração de duas normas Mercosul pelo CSM-02, a saber: 
 
NM 266: 2001 Ensayos no destructivos – Examen electromagnético (corrientes inducidas) de productos 
tubulares soldados y sin costura,de acero inoxidable austenítico y aleaciones similares 
 
NM 263: 2001 Ensayos no destructivos - Examen por corrientes inducidas de productos tubulares de acero, 
empleando saturación magnética  
 
Emissão Acústica 
 
O Sr. Mariano Semorile informou que nos próximos dias 5 projetos Mercosul serão publicados: 
 
NM 337 Ensayos no destructivos. Ensayo de emisión acústica en recipientes de plásticos reforzados con 
fibra de vidrio (PRFV). Procedimiento. (24:01-00005)   
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NM 338 Ensayos no destructivos. Ensayo de emisión acústica en tubos reforzados con resina fijada 
térmicamente. Procedimiento. (24:01-00006)   
 
NM 339 Ensayos no destructivos. Emisión acústica en recipientes de presión metálicos durante el ensayo 
de presión. Procedimiento. (24:01-00007) 
 
NM 340 Ensayos no destructivos. Método de ensayo para tanques metálicos de almacenamiento, llenados 
con líquidos a presión atmosférica y baja presión, utilizando emisión acústica. (24:01-00008)   
 
NM 341 Ensayos no destructivos. Ensayos no destructivos. Emisión acústica. Calibración secundaria de 
sensores. (24:01-00010)   
 
Já o projeto de revisão NM 326 finalizou a etapa de consulta Mercosul no último dia 04.08, devendo em 
breve circular na etapa de aprovação final: 
 
NM 326 Ensayos no destructivos. Montaje de sensores piezoeléctricos de contacto para emisión acústica. 
(Revisión de NM 326:2010). 
 
Métodos Superficiais 
 
O período de votação deste projeto finalizou em 27.07.2014, e como não foram recibidas observações 
técnicas, o projeto em breve circulará na etapa de aprovação final: 
 
Proyecto NM 24:05-00006 Partículas magnetizables. Procedimiento 
 
Metrologia e Calibração 
 
Não houve atividades. 
 
Q&C 
 
Com a publicação recente da norma de Q&C, não houve atividades para este subcomitê: 
 
NM ISO 9712:2014 - Ensayos no destructivos - Calificación y certificación del personal de END 
 
5.2 Revisão Sistemática de 5 Anos 
 
A Revisão Sistemática visa apurar a atualização do acervo e do conteúdo da norma técnica a cada 5 anos. 
Então, as normas relacionadas abaixo devem ser analisadas quanto aos seguintes quesitos: 
 
a) Confirmar: o conteúdo da norma permanece atual e solicita a sua confirmação; 
b) Cancelar: o conteúdo da norma não tem mais aplicação e solicita o seu cancelamento; 
c) Revisar: o conteúdo da norma está desatualizado em relação à tecnologia e decide iniciar a sua revisão. 
 
NM 316:2007 - Ensaios não destrutivos - Correntes parasitas – Terminologia 
NM 315:2007 - Ensaios não destrutivos – Ensaio visual – Procedimento 
NM 314:2007 - Ensaios não destrutivos - Radiografia industrial - Terminologia 
 
5.3 Novas Propostas de Normas 
 
O Brasil propôs a elaboração de uma nova norma Mercosul tomando como base a ABNT NBR 15404 - 
Ensaios não destrutivos – Detecção e localização de vazamento utilizando emissão acústica – 
Procedimento. A comissão argentina está analisando a norma. 
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6. Definição da Data e Local da Próxima Reunião 
 
O próximo Encontro Mercosul será realizado em junho de 2015, com previsão para os dias 15 e 16, no 
Sheraton Reserva do Paiva Hotel & Convention Center, Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, Brasil 
precedendo o Coteq 2015 (15 a 18 de junho). 
 
O segundo Encontro de 2015 se realizará em Buenos Aires, no marco do Congresso Comadem 2015 - 
Condition Monitoring and Diagnostic Engineering Management, de  1 a 4 de Dezembro de 2015. A Reunião 
Mercosul poderá realizar-se em 31.11, todo o dia, e pela manhã de 01.12. 
 
 
 
 
 
 
Presidente da Reunião Secretario da Reunião 

 
Mariano Semorile Ana Paula M. Giolo 

 
 
 


