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Comitê Setorial Mercosul Nº24 - Ensaios Não Destrutivos 
Ata Nº 1-2017 
Data: 18 de Maio de 2017 
Local: Windsor Oceânico – Barra da Tijuca 
Rua Martinho de Mesquita, 129, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 
 

 
1. Participantes  
 
Brasil 

Alejandro Spoerer * Polimeter 

Alessandra Ferreira Alves Abendi 

Amauri Firmino dos Santos Physical Acoustics 

Carla Castilho Abendi-ABNT/ONS-058 

Heleno Ribeiro Simões Confab Industrial 

João Rafael dos Santos ENDT Qualidade 

Luiz Mauro Alves Abendi 

Manfred R Richter Richter e Tomasi 

Manuel Victor de Campos 
Melo 

Autonomo 

Marcelo Neris de Santana Abendi 

Marcio Cristiano de Oliveira Intermetro 

Paulo Cesar Francisco 
Henriques  

Autonomo 

Paulo da Cruz Silva Autonomo 

Ricardo Carneval  Autonomo 

Rodrigo P. B. Costa Felix INMETRO 

Tiago Costa Dourado INMETRO 
 

 

 
Argentina 

 

Fernando Gribaldo CNEA 

Jorge Amsler AAENDE 

José Domingo Scopelliti CNEA 

Juan José Zampini INTI 

Julio César Antonelli JCA NDT 

María Isabel López Pumarega* CNEA 

Mariano Semorile IRAM 

Martín Gomez * CNEA 

Miguel Ángel R. Maubro ENARGAS 

Natalia Surraco AAENDE 

Nicolás Nuñez* CNEA 
 
* Participação via WebEx 
 
1. Abertura da Reunião 
 
O Sr. Mariano Semorile, Secretario Técnico do Comitê Mercosul, dá as boas vindas aos participantes e 
inicia o 20º Encontro do CSM Nº 24 de END. Carla agradece a presença de todos.  
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2. Designação do Presidente e do Secretario 
 
Designam-se para desempenhar os cargos de Presidente e Secretario do 20º Encontro do CSM Nº 24 o 
Sr. Mariano Semorile e a Sra. Carla Castilho, respectivamente. 
 
3. Cronograma de Reuniões 
 
O XX Encontro do Comitê Mercosul de END 2017 (CSM 24) ocorreu com a seguinte programação: 
 
08h30 – 10h00 .............. Correntes Parasitas 
10h00 – 10h45 .............. Radiografia Industrial 
10h45 – 11h00 .............. Intervalo 
11h00 – 13h00 .............. Ultrassom 
13h00 – 14h00 .............. Almoço 
14h00 – 15h30 .............. Métodos Superficiais 
15h30 – 17h30 .............. Emissão Acústica 
17h30 – 18h00 .............. Plenária e Encerramento 
 
4. Projetos de Normas em Desenvolvimento 
 
Ao longo do dia foram apresentados e deliberadas ações para projetos de Correntes Parasitas, Radiografia 
Industrial, Ultrassom, Métodos Superficiais e Emissão Acústica. 
 

4.1 Correntes Parasitas 

 
 Revisão NM 316 x ISO 12718 

Mariano lembra que foi apresentado quadro comparativo feito pela Argentina na última reunião.  

Brasil quer adotar a ISO. 

Argentina quer fazer a revisão da NM colocando as definições da ISO que não estão 

contempladas na NM. Mariano apresenta o quadro comparativo, onde fica claro que a norma ISO 

é mais completa. 

Decidido adotar a ISO e colocar um anexo com o restante. E quando da revisão da ISO iremos 

propor adotarem o nosso anexo. 

Brasil vai entregar a tradução em 15 de agosto.  

 
 Adoção da ISO 15549 

Mariano explica que esta norma está em Revisão Sistemática e temos até 05 de junho para enviar 

comentários para a ISO. 

Brasil concorda com adoção. 

Decidido aguardar a Revisão Sistemática da ISO finalizar para começar a tradução. 

 
 Adoção série ISO 15548 

Brasil se posiciona que adotaria a Parte 2 e 3, não adotando a parte 1 pois não será possível 

implementá-la no Brasil. 

Mariano diz que Parte 3 está em Revisão Sistemática até 5 de junho. 

Decidido aguardar a Revisão terminar para dar início à tradução. 

Mariano fala que podemos começar com a Parte 2 e esperar a Parte 3 sair da Revisão. 

Brasil vai enviar tradução até 15 de agosto da Parte 2.  

Carla solicita que Mariano envie norma em espanhol 
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4.2 Radiografia Industrial 
 

 Adoção da série ISO 19232 

A posição do Brasil é pela adoção.  

Argentina comenta que a norma traz a possiblidade de utilizar sistema ASTM também.  

Brasil comenta que também utiliza ASTM e assim podemos ter a tradução com algumas 

incorporações. 

Brasil irá entregar a tradução da Parte 1 até final de setembro e estudará as Partes 2 e 3. 

Argentina comenta que Parte 3 também poderá ter alguns ajustes a serem feitos. 

  

4.3 Ultrassom 
 

 Revisão NM 335 x ISO 5577 

Brasil está de acordo com a Revisão dessa Norma e assim que finalizar estudo do Projeto de 

Norma que está sendo trabalhado na Comissão de Estudo já iniciará a Revisão da 335. 

Argentina já está trabalhando a Revisão e irá enviar ao Brasil o que já foi feito. Será feito a adoção 

da ISO e fazendo um anexo com as diferenças. 

 
 Revisão NM ISO 16809 

Brasil comenta que prefere aguardar a publicação na ISO dessa Norma para não ter retrabalho, e 

comenta que temos uma norma brasileira e queremos separar subaquático, e assim vamos 

aproveitar e adotar a ISO. 

 

Mariano comenta que a NM 330 entrará em Revisão Sistemática, precisa avaliar se confirmamos 

ou se faremos a revisão. Mesmo caso da NM 336. Carla vai levar para a Comissão de Estudo e 

será assunto para a próxima reunião Mercosul. Argentina também não tem posicionamento, se 

confirma ou se revisa. 

 

Chapas metálicas será feita a adoção modificada no âmbito IRAM. 

 

Phased Array – será pauta da próxima reunião. Mariano apresenta as Normas Brasileiras de 

Phased Array (Inspeção de solda e Terminologia). Argentina vai analisar.  

 

 

4.4 Métodos Superficiais 

 
 Revisão NM 328 x ISO 12707 

Brasil relata que fará a tradução da ISO e colocará em anexo os termos faltantes. Argentina pensa 

o mesmo. Brasil e Argentina irão enviar seus textos traduzidos simultaneamente até 30 de agosto.   

 
 Revisão NM 342 x ASTM 709 

Brasil opta por confirmar, pois as modificações da ASTM foram poucas e além disso ela a NM 342 

não está com 05 anos.  
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 Revisão NM 334 

 

Argentina explica que essas normas foram feitas com base em ISO, ASTM e também norma 

brasileira, e que todas se atualizaram e a NM ainda não. E comenta que em algum momento 

devemos definir o que vamos fazer.  

Brasil comenta que para adoção das normas ISO, que são divididas em Partes vai levar muito 

tempo, pois são várias partes e extensas.  

Posição Brasil, confirmar a norma que está com 05 anos. 

 

Depois de argumentação da Argentina, Brasil comenta que a Terminologia é mais importante 

nesse momento, e podemos pontuar as questões técnicas de alteração da Norma feita pela 

Argentina. Brasil pergunta se já tem um valor para propor de iluminação máxima, Argentina 

comenta que cerca de 30000lx quando iluminação artificial é usado. 

Intermetro (Brasil) comenta que trabalha com esse assunto (calibração de equipamento de luz 

ultravioleta) e colocar um valor mínimo não vai conseguir ser medida, então não vai adiantar. Não 

é possível garantir a confiabilidade do equipamento.  

Possível solução seria colocar uma nota como recomendação. Intermetro fará um estudo com 

outros institutos de calibração sobre a faixa de verificação. 

Decidido manter a NM 334, e depois discutir esses pontos levantados pela Argentina.  

Para a revisão da NM 334 Argentina vai enviar os comentários e o Brasil vai analisar na próxima 

reunião da Comissão de Estudo. 

 

Mariano apresenta as normas que estão completando 05 anos: NM 329, NM 327 e NM 328.  

Brasil irá analisar na próxima reunião da Comissão de Estudo.  

Argentina também não analisou se vai revisar ou confirmar.  

Após decisão do Brasil e da Argentina ese assunto será pauta da próxima reunião Mercosul. 

Brasil dará resposta até 30 de setembro. 

 

4.5 Emissão Acústica 

 
 Adoção ISO 18081 

Brasil comenta que tem uma norma de detecção de vazamentos puramente brasileira, que foi 

baseada na ASTM, e é muito simples perto da ISO, e propõe fazer uma revisão da Norma 

Brasileira, cancelar a NBR e adotar uma norma Mercosul, utilizando a ISO que está muito mais 

complexa que NBR, mas Brasil irá verificar se todos os itens da ISO são viáveis.  

Argentina já está trabalhando na tradução, como idêntica.  

Brasil irá primeiro traduzir e depois avaliar se cabe todos os pontos. Caso tenha pontos da ISO 

que a CE não concorde, irá passar para a Argentina para ver o que iremos fazer. 

Argentina concorda e diz que também pode haver alguns pontos diferentes da ISO.  

Brasil solicita atenção para unificar os termos com os termos já publicados, sempre usando a 

norma de Terminologia. 

Brasil irá entregar até 30 de setembro, ou antes quando terminar.  
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 Adoção da série EN 13477 

Brasil comenta que tem uma NBR publicada,  e irá avaliar as normas espanholas e poderá 

traduzir, mas é necessário verificar as normas antes de dar o posicionamento do Brasil.  

Proposta revisar a NBR e colocar nesta tudo que falta mas que existe na EN. Brasil deve enviar a 

proposta formalmente ao Mercosul. Para a Revisão da NM 326 será feito o mesmo. 

Mariano explica que a ISO 18081 cita essa série. 

Quando da adoção da ISO 18081 Mercosul irá manter as referências normativas iguais da ISO, ou 

seja, será chamada a série EN 13477 e será feita uma Nota Mercosul recomendando as normas 

NM. 

Mariano fala que a Argentina precisa ter a informação do comparativo entre NBR e a EN para 

poder dar andamento nos trabalhos de adoção. O Brasil irá enviar o comparativo até 30 de 

setembro e a Argentina também enviará o seu comparativo em relação à NM 326. 

 

Mariano apresenta as normas NM de EA e praticamente todas precisam ser revisadas, mas 

especialmente a NM 326.  

 

 Revisão NM 302 

Precisa atualizar a norma terminologia 

 

5 Plenária 

 

Realizado o relato das reuniões ocorridas neste Encontro: Correntes Parasitas, Radiografia 

Industrial, Ultrassom, Métodos Superficiais e Emissão Acústica, sendo as deliberações já 

descritas no item 4 desta ata. 

 

Comentado sobre o próximo Encontro a ser realizado em Neuquén, Argentina, no dia 04 de 

Outubro de 2017 juntamente com o CORENDE. 

 

 

6 Próxima Reunião 
 

O próximo Encontro Mercosul será realizado no em Neuquén, Argentina, no dia 3 ou 4 de Outubro de 

2017 juntamente com o CORENDE, que será de 04 a 06 de Outubro. 
 
 
A pauta será definida posteriormente, em função do andamento do estudo e revisão dos documentos 
tratados ao longo deste Encontro. 
 
 
Presidente da Reunião Secretario da Reunião 
 
 
 
 
Mariano Semorile Carla Castilho 

 
 




