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Comitê Setorial Mercosul Nº24 - Ensaios Não Destrut ivos 
Ata Nº 1-2015 
Data: 15 e 16 de Junho de 2015 
Local: Sheraton Reserva do Paiva Hotel – Cabo de Sa nto Agostinho/PE – Brasil   
 
 
 
1. Participantes  Representam  a 
 
Brasil 

 

Alessandra Ferreira Alves Abendi 
Ana Paula Giolo Abendi 
Heleno Ribeiro Simões Confab 
Luiz Castro Carestream 
Luiz Mauro Alves Abendi (via skype) 
João Marcos Hohemberger Petrobras 
Joaquim J. M. dos Santos Petrobras 
Marcos Aiub de Melo Petrobras 
Natália Lauer Abendi (via skype) 
  
Argentina   
Héctor Espejo AAENDE 
Juan José Zampini INTI 
Julio César Antonelli JCA NDT 
Mariano Semorile IRAM 

 
 
1. Abertura da Reunião 
 
O Sr. Mariano Semorile, Secretario Técnico do Comitê Mercosul, dá as boas vindas aos participantes e 
inicia o 17ª Encontro do CSM Nº 24 de END. 
 
2. Designação do Presidente, do Secretario e dos Ch efes de Delegação 
 
Designam-se para desempenhar os cargos de Presidente e Secretario do 17º 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 (todos os subcomitês) 
Mariano Semorile (Emissão Acústica) 
 
Brasil 
Marcos Aiub de Mello (Ultrassom) 
João M. Hohemberger (Radiografia) 
Joaquim J. M. dos Santos (Métodos Superficiais, assunto tratado na reunião plenária) 
Luiz Mauro Alves (Emissão Acústica) 
 
3. Cronograma de Reuniões 
 
O XVII Encontro do Comitê Mercosul de END 2015 (CSM 24) ocorreu paralelamente à realização da 
Coteq 2015, com a seguinte programação: 
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Dia 15.06.2015 - Segunda-Feira 
10h00 – 12h30 .............. Ultrassom 
12h30 – 14h00 .............. Intervalo para Almoço 
14h00 – 17h00 .............. Radiografia 
17h30 ............................ Cerimônia de Abertura da Coteq 2015 
 
Dia 16.06.2015 - Terça-Feira 
10h00 – 12h30 .............. Emissão Acústica 
12h30 – 14h00 .............. Intervalo para Almoço 
14h30 – 15h30 .............. Plenária e Encerramento 
15h30 – 17h00 .............. Reunião Extraordinária  
 
 
4. Projetos de Normas em Desenvolvimento 
 
Ao longo dos dois dias foram apresentados e trabalhados os projetos de ultrassom, radiografia e emissão 
acústica. 
 
Em função do cancelamento de algumas reuniões, por falta de quorum, o Brasil não avançou no trabalho 
dos documentos tratados no último encontro Mercosul. 
 
Foram acordados novos prazos para a conclusão dos trabalhos, principalmente em função da proximidade 
do 18º Encontro Mercosul, em novembro/dezembro deste ano na Argentina. 
 
 
4.1 NM 24:02-ISO 16809 - Ensaios não destrutivos. Ultrasssom. Medição de espessura (ISO 16809:2012, 

IDT) 
 
Foi informado que este projeto de norma está em consulta Mercosul no período de 15.05 a 13.08.2015, 
sendo que o prazo para a consulta nacional Brasil finaliza em 13.07. 
 
A delegação brasileira comentou que está trabalhando o documento, traduzindo o texto original e realizando 
a análise comparativa com o texto em espanhol. 
 
A Sra. Ana Paula comentou que o processo não se inviabiliza, uma vez que este projeto é uma adoção de 
um documento ISO, e que posteriormente poderá ser realizada uma adequação dos termos técnicos, não 
impactando ou alterando tecnicamente o projeto. 
 
A Sra. Ana Paula comentou ainda que verificou o site-administrador da consulta nacional da ABNT e há um 
comentário para este documento, realizada pelo Sr. Márcio Cristiano de Oliveira, da empresa Inter-Metro: 
 
Comentário: Não visualizei nenhum item relacionado à Calibração do Medidor de espessura bem como do 
bloco de referência. Ambos devem ser calibrados periodicamente em laboratório acreditado pela CGCRE 
conforme ABNT NBR ISO/IEC 17025. É necessário a confirmação metrológica do instrumento e do bloco de 
referência para que as medições realizadas sejam confiáveis. No caso do bloco é necessário calibrar além 
do dimensional do bloco, a rugosidade, a velocidade sônica do material e por ventura, a atenuação sônica. 
Lembro que a calibração realizada em campo pelo usuário deve ser considerada como "Verificação", e não 
como "Calibração", conforme descrito no VIM - Vocabulário Internacional de Medidas, expedido pelo 
INMETRO. 
 
Proposta de mudança: O Medidor de espessura por ultrassom bem como o bloco de referência devem ser 
periodicamente calibrados. A periodicidade de calibração não pode ser superior a "X" meses. 



 
ASOCIACIÓN MERCOSUR DE NORMALIZACIÓN 

 
ATA DO XVI ENCONTRO DO CSM Nº 24 

 
 

 

 
3/5 

 

Devem ser calibrados no bloco de referência, o dimensional, a rugosidade e a velocidade sônica do material 
a ser utilizada (por ex: Velocidade sônica longitudinal). Se necessário for, também pode ser calibrada a 
atenuação sônica do material. 
Nota1. Os certificados de calibração são emitidos por laboratórios acreditados pela CGCRE conforme ABNT 
NBR ISO/IEC 17025. Quando não houver laboratório acreditado para a grandeza a ser calibrada, podem ser 
utilizados laboratórios com padrões rastreáveis à Rede Brasileira de Calibração (RBC) ou laboratório que 
tenha seu sistema metrológico nacional ou internacionalmente reconhecido. 
Nota2. A periodicidade de calibração dos itens acima descritos depende da frequência e condições de 
utilização. 
Nota3. Qualquer reparo ou manutenção no medidor de espessura implica necessidade de nova calibração, 
independentemente da periodicidade estabelecida. 
 
O Sr. Márcio, presente no evento em paralelo, foi chamado na reunião para alguns esclarecimentos 
solicitados e foi informado que a proposta dele não será aceita, mesmo estando tecnicamente correta, pois 
este projeto de norma é uma adoção idêntica da norma ISO 16809, e o texto que será publicado será fiel ao 
original, somente será traduzido e os termos adequados tecnicamente conforme o que foi definido para a 
terminologia de cada país. 
 
Prazo: Brasil finalizará a adequação do projeto e o documento final, comparativo do português para o 
espanhol, será analisado no próximo Encontro Mercosul. 
 
 
4.2 NM 24:02-EN 10160 - Ensaios não destrutivos. Ultrasssom. Detecção de descontinuidades em chapas 

metálicas 
 
Os textos espanhol e brasileiro foram apresentados e comparados, sendo este projeto dado por finalizado. 
 
Serão realizados os ajustes finais do projeto e o texto final será encaminhado para a Secretaria, para a 
etapa da Consulta Mercosul. 
 
 
4.3 NM 24:04-00003 Radiografia industrial. Requisitos mínimos do negatoscópio 
 
O Brasil encaminhou por e-mail a proposta de nova redação do item 8.3, sendo aceito pela Secretaria, e o 
texto final será encaminhado para a etapa de aprovação final. 
 

 
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 
 
Foi informado que este projeto de norma está em consulta Mercosul no período de 30.03 a 28.06.2015. 
 
A Sra. Ana Paula comentou que como o Brasil estava trabalhando a adequação do texto traduzido da 
Norma ISO 17636-1, solicitou à Secretaria para cancelar a Consulta Mercosul. 
 
Nesse período, houveram algumas trocas de mensagens eletrônicas, e o entendimento por parte do Brasil 
foi que a Secretaria havia concordado com a solicitação brasileira, e, por parte da Secretaria, que o Brasil 
havia entendido as suas explanações, esclarecendo que este projeto é uma adoção idêntica e as 
modificações que surgissem não afetariam os requisitos do projeto de norma com consulta Mercosul. 
 
Após uma breve discussão sobre a melhor solução para esta situação, ficou acordado em se cancelar a 
consulta Mercosul deste projeto e comunicar e verificar diretamente com a AMN como serão os trâmites 
para este processo. 
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Prazo: Em reunião extraordinária no dia 31.07, Brasil finalizará a adequação do projeto e o documento final, 
comparativo do português para o espanhol, será encaminhado para a Secretaria, para nova Consulta 
Mercosul deste projeto de norma. 
 
 
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 
 
Foi informado que este projeto de norma está em consulta Mercosul no período de 30.03 a 28.06.2015. 
 
A consulta nacional Brasil finalizou em 08.06 e não foram recebidos comentários técnicos sobre o 
documento, só de aprovação. O voto Brasil será encaminhado oficialmente pela ABNT no prazo estipulado. 
 
O documento será encaminhado para a etapa de aprovação final. 
 
 
4.7 PNM 24:01-00011  Ensaios não destrutivos - Ensaio de emissão acústica (EA) – Detecção e localização 

de vazamento (Base: ABNT NBR 15404) 
 
O texto foi apresentado e foram analisados e aprovados pontos específicos do projeto. 
 
Serão realizados os ajustes finais do documento e o texto final será encaminhado para a Secretaria, para a 
etapa da Consulta Mercosul. 
 
 
5. Plenária 
 
Inicialmente foi realizado o relato das reuniões ocorridas neste Encontro, ultrassom, radiografia e emissão 
acústica, sendo as deliberações já descritas no item 4 desta ata, e também foram comentados alguns 
outros documentos, descritos a seguir. 
 
5.1 Revisão da NM 335:2012 - Ensaios não destrutivos - Ultra-som - Terminologia 
 
Após a finalização dos outros projetos do Subcomitê de Ultrassom, esta norma será revisada tomando 
como base as últimas edições das normas ISO, e será analisada a inclusão ou não de termos referentes às 
técnicas de phased array e ToFD. 
 
5.2 Revisão Sistemática NM 314:2007 Ensaios não destrutivos – Radiografia industrial – Terminologia 
 
Após a finalização dos outros projetos do Subcomitê de Radiografia, esta norma será revisada tomando 
como base as últimas edições das normas ISO e ASTM, e será analisada a inclusão ou não de termos 
referentes à radiografia digital. 
 
5.3 Proposta de Novo Tema para Projeto de Norma de Emissão Acústica 
 
O Sr. Mariano Semorile comentou que durante a análise do novo projeto PNM 24-01-00011, de deteção e 
localização de vamentos, surgiu o interesse em se estudar como norma Mercosul a ABNT  NBR 15360, 
Ensaios não destrutivos – Emissão acústica – Caracterização do sistema de medição, sendo que o Brasil 
concordou com a adoção Mercosul dessa norma. 
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5.4 Revisão Sistemática de 5 Anos 
 
O Brasil havia analisado anteriormente o texto da NM 315:2007 - Ensaios não destrutivos – Ensaio visual – 
Procedimento e propôs poucas alterações no texto, sendo o documento analisado neste Encontro e os itens 
aprovados identificados no próprio corpo do projeto. 
 
O Brasil fará uma leitura do texto-final na próxima reunião nacional e o documento será encaminhado para a 
etapa de Consulta Mercosul. 
 
A Argentina solicitou a alteração do título dessa norma para “regras básicas”, pois o texto original, 
procedimentos, pode gerar dúvidas quanto ao conteúdo da norma. 
 
 
6. Definição da Data e Local da Próxima Reunião 
 
O próximo Encontro Mercosul será realizado em Buenos Aires, no marco do Comadem 2015 - Condition 
Monitoring and Diagnostic Engineering Management e do 10º CORENDE, de 1 a 4 de Dezembro de 2015. 
 
As reuniões do Encontro Mercosul poderão realizar-se em 30.11, todo o dia, e pela manhã de 01.12. 
 
A pauta será definida até o mês de setembro, em função do andamento do estudo e revisão dos 
documentos tratados ao longo deste Encontro. 
 
 
 
 
 
 
Presidente da Reunião Secretario da Reunião 
 
 
 
 
Mariano Semorile Ana Paula M. Giolo 

 
 
 


