
Sede:
Rio de Janeiro
Av. Treze de Maio, 13/28º andar
CEP 20003-900 - Caixa Postal 1680
Rio de Janeiro - RJ
Tel.: PABX (21) 3974-2300
Fax: (21) 2240-8249/2220-6436
Endereço eletrônico:
www.abnt.org.br

ABNT - Associação
Brasileira de
Normas Técnicas

Copyright © 2003,
ABNT–Associação Brasileira de
Normas Técnicas
Printed in Brazil/
Impresso no Brasil
Todos os direitos reservados

Cimento portland - Determinação do
tempo de pega

Origem: NM 65:2002
ABNT/CB-18 - Comitê Brasileiro de Cimento, Concreto e Agregados
NBR NM 65 - Portland cement - Determination of setting times
Descriptor: Cement
Esta Norma cancela e substitui a NBR 11581:1991
Válida a partir de 01.09.2003

Palavra-chave: Cimento 4 páginas

Prefácio nacional

A ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas - é o Fórum Nacional de Normalização. As Normas Brasileiras, cujo
conteúdo é de responsabilidade dos Comitês Brasileiros (ABNT/CB) e dos Organismos de Normalização Setorial
(ABNT/ONS), são elaboradas por Comissões de Estudo (CE), formadas por representantes dos setores envolvidos, delas
fazendo parte: produtores, consumidores e neutros (universidades, laboratórios e outros).

O Projeto de Norma MERCOSUL, elaborado no âmbito do CSM-05 – Comitê Setorial MERCOSUL de Cimento e Concreto,
circulou para Consulta Pública entre os associados da ABNT e demais interessados, sob o número 05:01-NM 065.

A ABNT adotou como Norma Brasileira, por indicação do seu ABNT/CB-18 – Comitê Brasileiro de Cimento, Concreto e
Agregados, a norma MERCOSUL NM 65:2002.

Esta Norma cancela e substitui a NBR 11581:1991.

A correspondência entre a norma listada na seção 2 “Referência normativa” e a Norma Brasileira é a seguinte:

NM 43:2002 NBR NM 43:2003 - Cimento portland - Determinação da pasta de consistência normal

JUL 2003 NBR NM 65
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Prefacio

La AMN - Asociación MERCOSUR de Normalización
- tiene por objeto promover y adoptar las acciones
para la armonización y la elaboración de las Normas
en el ámbito del Mercado Común del Sur -
MERCOSUR, y está integrada por los Organismos
Nacionales de Normalización de los países
miembros.

La AMN desarrolla su actividad de normalización
por medio de los CSM - Comités Sectoriales
MERCOSUR - creados para campos de acción
claramente definidos.

Los Proyectos de Norma MERCOSUR, elaborados
en el ámbito de los CSM, circulan para votación
nacional por intermedio de los Organismos
Nacionales de Normalización de los países
miembros.

La homologación como Norma MERCOSUR por
parte de la Asociación MERCOSUR de
Normalización requiere la aprobación por consenso
de sus miembros.

Esta Norma fue elaborada por el CSM 05 - Comité
Sectorial de Cemento y Hormigón.

El texto de revisión de la NM 65:1996 fue elaborado
por Brasil y tuvo como base la propia Norma
MERCOSUR , siendo que para su preparación fueran
consultadas las Normas :

ISO 9597:1989 Cements - Test method -
Determination of setting time and soundness

EN 196:1987 Methods of testing cements. Part 3 -
Determination of setting time and soundness

IRAM 1619:1966 Cemento pórtland. Método de
determinación del tiempo de fraguado

NBR 11581:1991 Cimento Portland - Determinação
dos tempos de pega - Método de ensaio

Prefácio

A AMN - Associação MERCOSUL de Normalização
- tem por objetivo promover e adotar as ações para a
harmonização e a elaboração das Normas no âmbito
do Mercado Comum do Sul - MERCOSUL, e é
integrada pelos Organismos Nacionais de
Normalização dos países membros.

A AMN desenvolve sua atividade de normalização
por meio dos CSM - Comitês Setoriais MERCOSUL
- criados para campos de ação claramente definidos.

Os Projetos de Norma MERCOSUL, elaborados
no âmbito dos CSM, circulam para votação nacional
por intermédio dos Organismos Nacionais de
Normalização dos países membros.

A homologação como Norma MERCOSUL por
parte da Associação MERCOSUL de Normalização
requer a aprovação por consenso de seus membros.

Esta Norma foi elaborada pelo CSM 05 - Comitê
Setorial de Cimento e Concreto.

O texto-base de revisão da NM 65:1996 foi elaborado
pelo Brasil e teve como base a própria Norma
MERCOSUL, sendo que para sua preparação foram
consultadas as Normas:

ISO 9597:1989 Cements - Test methods -
Determination of setting time and soundness

EN 196:1987 Methods of testing cements. Part 3 -
Determination of setting time and soundness

IRAM 1619:1966 Cemento pórtland.  Método de
determinación del tiempo de fraguado

NBR 11581:1991 Cimento Portland - Determinação
dos tempos de pega - Método de ensaio
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UNIT 516:1978 Cementos - Método de determinación
de consistencia normal y fraguado

NP 50-3:1971 Cemento portland - Método de
determinación del tiempo de fraguado

ASTM C 191:99 Standard Test Method for Time of
Setting of Hydraulic Cement by Vicat Needle

ISO 679:1989 Methods of testing cements -
Determination of strength.

Esta Norma consiste en la revisión de la
NM 65:1996, habiendose realizado alteraciones de
forma y de fondo para su publicación como
NM 65:2002.

UNIT 516:1978 Cementos - Método de determinación
de consistencia normal y fraguado

NP 50 - 3:1971 Cemento portland - Método de
determinación del tiempo de fraguado.

ASTM C 191:99 Standard Test Method for Time of
Setting of Hydraulic Cement by Vicat Needle

ISO 679:1989 Methods of testing cements -
Determination of strength.

Esta Norma consiste na revisão da NM 65:1996,
tendo sido feitas alterações de forma e de fundo
para sua publicação como NM 65:2002.
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Cemento pórtland - Determinación del tiempo de fraguado

Cimento portland - Determinação do tempo de pega

1 Objetivo

Esta Norma MERCOSUL estabelece o método de
determinação do tempo de pega da pasta de cimento
portland utilizando o aparelho de Vicat.

2 Referências normativas

As seguintes normas contêm disposições que, ao
serem citadas neste texto, constituem requisitos
desta Norma MERCOSUL. As edições indicadas
estavam em vigência no momento desta publicação.
Como toda norma está sujeita à revisão, se
recomenda, àqueles que realizam acordos com
base nesta Norma, que analisem a conveniência de
usar as edições mais recentes das normas citadas
a seguir. Os organismos membros do MERCOSUL
possuem informações sobre as normas em vigência
no momento.

NM 43:2002 Cimento portland - Determinação da
pasta de consistência normal

3 Definições

3.1 tempo de início de pega

É, em condições de ensaio normalizadas, o intervalo
de tempo transcorrido desde a adição de água ao
cimento até o momento em que a agulha de Vicat
correspondente penetra na pasta até uma distância
de (4 ± 1) mm da placa base.

3.2 tempo de fim de pega

É, em condições de ensaio normalizadas, o intervalo
de tempo transcorrido desde a adição de água ao
cimento até o momento em que a agulha de Vicat
penetra 0,5 mm na pasta.

4 Reagente

Água destilada.

5 Aparelhagem

5.1 Equipamentos

De acordo com a NM 43.

1 Objeto

Esta Norma MERCOSUR establece el método de
determinación del tiempo de fraguado de la pasta
de cemento pórtland empleando el aparato de Vicat.

2 Referencias normativas

Las normas siguientes contienen disposiciones que,
al ser citadas en este texto, constituyen requisitos
de esta Norma MERCOSUR. Las ediciones
indicadas estaban en vigencia en el momento de
esta publicación. Como toda norma está sujeta a
revisión, se recomienda a aquellos que realicen
acuerdos en base a esta Norma que analicen la
conveniencia de emplear las ediciones más
recientes de las normas citadas a continuación.
Los organismos miembros del MERCOSUR poseen
informaciones sobre las normas en vigencia en el
momento.

NM 43:2002 Cemento pórtland - Determinación de
la pasta de consistencia normal

3 Definiciones

3.1 tiempo de fraguado inicial

En condiciones de ensayo normalizadas, es el
intervalo de tiempo transcurrido desde que se agrega
el agua al cemento hasta el momento en que la
aguja de Vicat correspondiente penetra en la pasta
hasta una distancia de (4 ± 1) mm de la placa base.

3.2 tiempo de fraguado final

En condiciones de ensayo normalizadas, es el
intervalo de tiempo transcurrido desde que se agrega
el agua al cemento hasta el momento en que la
aguja de Vicat penetra 0,5 mm en la pasta.

4 Reactivo

Agua destilada.

5 Instrumental

5.1 Equipamientos

De acuerdo con la NM 43.
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Para la realización de este ensayo, el aparato de
Vicat debe estar provisto de la aguja correspondiente
al tiempo de fraguado que se pretende determinar.

NOTA - La sonda de Tetmajer, si bien es parte integrante
del aparato de Vicat, sólo es empleada en la determinación
de la consistencia normal de la pasta de cemento pórtland.

5.2 Cámara o recinto húmedo

Recinto de dimensiones adecuadas, capaz de
mantener la temperatura del aire ambiente en el
intervalo de (20 ± 2)°C y la humedad relativa del
aire, 90 % como mínimo.

NOTAS

1 La temperatura del aire de la  cámara húmeda puede ser
mantenida en el intervalo de  (23 ± 2)°C, (25 ± 2)°C o
(27 ± 2)°C, en países o regiones de clima caliente, pero se
la debe registrar en el informe del ensayo.

2  Las condiciones del almacenamiento en cámara húmeda
podrán ser sustituidas por un baño de agua que permita
mantener la temperatura a (20 ± 2)°C en el cual los moldes
llenos,  deben permanecer sumergidos durante todo el
ensayo, siempre que pueda demostrarse que proporciona
los mismos resultados de ensayo. Las condiciones y
premisas adoptadas para la temperatura del aire de la
cámara húmeda en países o regiones de clima caliente
son también válidas para el baño de agua.

6 Condiciones ambientales

De acuerdo con la NM 43.

7 Procedimiento

7.1 Preparación de la pasta y llenado de los
moldes

Se prepara la pasta de consistencia normal de
acuerdo con la NM 43 y se llenan los moldes para
la determinación de los tiempos de fraguado de
acuerdo con la misma Norma.

NOTA - Se considera adecuado para el llenado del molde
el agregado de una capa de aceite mineral sobre la placa
base y la superficie interna del molde, para facilitar la
operación de desmolde.

7.2 Condiciones de almacenamiento de los
moldes

Inmediatamente después del llenado de los moldes
con pasta de cemento, se debe almacenarlos en
cámara húmeda (5.2).

7.3 Determinación del tiempo de fraguado
inicial

Se verifica si la aguja de Vicat está correctamente
instalada en el aparato para la realización del ensayo.

Para a realização deste ensaio, o aparelho de Vicat
deve ser montado com a agulha correspondente ao
tempo de pega que se pretende determinar.

NOTA - A sonda de Tetmajer é parte integrante do
equipamento e é empregada exclusivamente na
determinação da consistência normal da pasta de cimento
portland.

5.2 Câmara úmida

De dimensões adequadas, capaz de manter a
temperatura do ar ambiente no intervalo de
(20 ± 2 )°C e a umidade relativa do ar não menor
que 90 %.

NOTAS

1 A temperatura do ar da câmara úmida pode ser mantida
no intervalo de (23 ± 2)°C, (25 ± 2)°C ou (27 ± 2)°C em
países ou regiões de clima quente, porém ela deve ser
registrada no relatório de ensaio.

2 O armazenamento em câmara úmida pode ser substituído
por um banho de água que permita manter a temperatura a
(20 ± 2)°C, no qual os corpos-de-prova devem permanecer
submersos durante todo o ensaio, desde que se possa
provar que são obtidos os mesmos resultados. As
condições e premissas adotadas para a temperatura do
ar da câmara úmida em países ou regiões de clima quente
são também válidas para o banho de água.

6 Condições ambientais

De acordo com a NM 43.

7 Procedimento

7.1 Preparação da pasta e enchimento dos
moldes

A pasta de consistência normal deve ser preparada
de acordo com a NM 43 e o enchimento dos
moldes para a determinação dos tempos de pega
deve também obedecer às prescrições dessa Norma.

NOTA - Considera-se adequado passar uma fina camada
de óleo mineral sobre a placa de base e a superfície
interna do molde, antes de seu enchimento, de forma a
facilitar a operação de desmoldagem.

7.2 Condições de armazenamento dos moldes

Imediatamente após o enchimento dos moldes com
a pasta de cimento, estes devem ser armazenados
em câmara úmida (5.2).

7.3  Determinação do tempo de início de pega

Verificar se a agulha de Vicat está corretamente
instalada no aparelho para a realização do ensaio.
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En aparatos manuales, antes de realizar cualquier
lectura, se desciende la aguja del vástago móvil
hasta que la misma toque la placa base, fuera del
molde. Se ajusta el indicador en la marca cero de la
escala o se registra la lectura inicial.

Luego de un tiempo mínimo de 30 min después de
llenado el molde se coloca el mismo con su placa
base en el aparato de Vicat, situándolos debajo de
la aguja. Se baja la aguja suavemente hasta que
haga contacto con la pasta. Se espera entre 1 s y
2 s en esta posición, evitando cualquier impulso de
las partes móviles para que la aguja parta del
reposo. Se sueltan las partes móviles rápidamente
y se permite que la aguja penetre verticalmente en
la pasta. Se lee la posición del indicador en la
escala cuando la penetración ha terminado ó 30 s
después de liberar la aguja, tomándose lo que
ocurra primero.

Se anota dicha lectura y el tiempo contado a partir
del momento en que entran en contacto el agua y el
cemento. Se repite el ensayo de penetración en la
misma probeta en posiciones separadas, como
mínimo 10 mm del borde del molde y entre ellas, y
a intervalos de, por ejemplo, 10 min. Entre los
ensayos de penetración, la probeta conteniendo la
pasta debe ser mantenida en la cámara húmeda
indicada en 5.2. Se limpia la aguja de Vicat
inmediatamente después de cada penetración.

Se registran los resultados de todas las
penetraciones y por interpolación se determina el
tiempo en el que la distancia entre la aguja y la
placa base es de (4 ± 1) mm.

Se requiere una precisión de 5 min. Dicha precisión
se puede obtener reduciendo el intervalo entre
sucesivas penetraciones cerca del punto final.

7.4 Determinación del tiempo de fraguado final

Se sustituye la aguja de Vicat para la determinación
del tiempo de fraguado inicial por la aguja de Vicat
para determinación del tiempo de fraguado final,
cuyo accesorio anular facilita la observación exacta
de penetraciones pequeñas. Se invierte el molde
lleno usado en el apartado 7.1 sobre su placa base,
de modo que los ensayos de fin de fraguado se
efectúan sobre la cara de la probeta que estaba
originalmente en contacto con la placa base. Para
la realización de las medidas se utiliza el
procedimiento descrito en el apartado 7.3. Los
intervalos de tiempo entre ensayos de penetración
pueden ampliarse hasta 30 min, por ejemplo.

Em aparelhos manuais, antes de realizar qualquer
leitura, descer a agulha da haste móvel até que ela
toque a placa base, fora do molde. Ajustar o
indicador na marca zero da escala ou registrar a
leitura inicial.

Depois de um tempo mínimo de 30 min após o
enchimento do molde, colocá-lo com a placa base
no aparelho de Vicat, situando-o sob a agulha.
Fazer descer suavemente a agulha até que haja
contato desta com a pasta. Aguardar 1 s a 2 s
nessa posição, evitando qualquer ação sobre as
partes móveis, para que a agulha parta do repouso.
Soltar rapidamente as partes móveis, permitindo
que a agulha penetre verticalmente na pasta. Ler a
indicação na escala quando houver terminado a
penetração ou 30 s após o instante em que a
agulha foi solta, o que ocorrer primeiro.

Anotar a leitura na escala e o tempo contado a
partir do instante em que a água e o cimento
entram em contato. Repetir o ensaio de penetração
no mesmo corpo-de-prova em posições
convenientemente separadas, que distem no mínimo
10 mm da borda do molde e entre elas, a intervalos
de tempo convenientemente espaçados, de, por
exemplo, 10 min. Entre os ensaios de penetração o
molde contendo a pasta deve ser mantido na câmara
úmida definida em 5.2.  Limpar a agulha de Vicat
imediatamente após cada penetração.

Anotar os resultados de todas as penetrações e,
por interpolação, determinar o tempo em que a
distância entre a agulha e a placa base é de
(4 ± 1) mm.

A precisão requerida é de 5 min e pode ser garantida
reduzindo o intervalo de tempo entre determinações
sucessivas à medida que se aproxima o final do
ensaio.

7.4 Determinação do tempo de fim de pega

Substituir a agulha de Vicat para a determinação do
tempo de início de pega pela agulha de Vicat para a
determinação do tempo de fim de pega, cujo
acessório anular facilita a observação exata de
penetrações pequenas. Inverter o molde cheio,
utilizado em 7.1, sobre sua placa base, de forma
que os ensaios para a determinação do fim de pega
sejam realizados na face oposta do corpo-de-prova,
que estava originalmente em contato com a placa
base. Para a realização das medidas, deve ser
utilizado o procedimento descrito no item 7.3. Os
intervalos de tempo entre ensaios de penetração
podem ser ampliados para até 30 min, por exemplo.
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Se registra con aproximación de 15 min el tiempo
transcurrido a partir del instante cero hasta que la
aguja penetre por primera vez solamente 0,5 mm en
la pasta, como tiempo del fraguado final del cemento.
Este es el tiempo al cabo del cual el accesorio
anular deja por primera vez de marcar en la probeta.
Puede aumentarse la precisión reduciendo el
intervalo de tiempo entre ensayos cerca del punto
final y observando que los resultados de ensayos
sucesivos no varíen excesivamente.

NOTA - En el comercio se dispone de equipos automáticos
para el tiempo de fraguado y pueden utilizarse siempre
que pueda demostrarse que proporcionan los mismos
resultados de ensayo que el aparato y procedimiento de
referencia. Cuando se emplean aparatos automáticos no
es necesario invertir el molde.

8 Repetibilidad y reproducibilidad

8.1 Repetibilidad

La diferencia entre dos resultados individuales
obtenidos a partir de una misma muestra sometida
a ensayo, por un operador empleando el mismo
aparato, en un corto intervalo de tiempo, debe ser
como máximo de 30 min.

8.2 Reproducibilidad

La diferencia entre dos resultados individuales e
independientes obtenidos a partir de una misma
muestra sometida a ensayo, por dos operadores,
en laboratorios diferentes en un corto intervalo de
tiempo, debe ser como máximo de 60 min.

9 Informe

El resultado de tiempo de fraguado inicial, expresado
en horas y minutos, con una aproximación de
5 min, será un valor obtenido en una única
determinación. El mismo criterio se aplica al
resultado del tiempo de fraguado final, con una
aproximación de 15 min.

Registrar, com aproximação de 15 min, o tempo
transcorrido a partir do instante zero, até que a
agulha penetre pela primeira vez apenas 0,5 mm na
pasta, como tempo de fim de pega do cimento.
Este é o momento em que o acessório anular não
provoca nenhuma marca no corpo-de-prova, a
precisão do ensaio pode ser maior reduzindo o
intervalo de tempo entre penetrações próximas ao
final da determinação e observando se os resultados
de ensaios sucessivos não variam  excessivamente.

NOTA - Podem ser utilizados dispositivos automáticos,
comercialmente disponíveis, para determinação dos
tempos de pega, desde que conduzam aos mesmos
resultados de ensaio obtidos com o procedimento e o
aparelho de referência. Quando do uso de aparelhos
automáticos, não há necessidade de inverter o molde.

8 Repetitividade e reprodutibilidade

8.1 Repetitividade

A diferença entre dois resultados individuais obtidos
a partir de uma mesma amostra submetida a ensaio,
por um operador empregando um mesmo
equipamento, em um curto intervalo de tempo, não
deve ser maior que 30 min.

8.2 Reprodutibilidade

A diferença entre dois resultados individuais e
independentes, obtidos a partir de uma mesma
amostra, submetida a ensaio por dois operadores
em laboratórios diferentes em um curto intervalo de
tempo não deve ser maior que 60 min.

9 Relatório

O resultado de tempo de início de pega, expresso
em horas e minutos, com uma aproximação de
5 min, é o valor obtido em uma única determinação.
O mesmo critério se aplica ao resultado do tempo
de fim de pega, com aproximação de 15 min.
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NM 65:2002
(Projeto de Norma MERCOSUL 05:01-0441 e posteriormente Norma MERCOSUL NM 65:1996)

Cemento pórtland - Determinación del tiempo de fraguado /
Cimento portland - Determinação do tempo de pega

INFORME DAS ETAPAS DE ESTUDO

1 INTRODUÇÃO

Esta Norma MERCOSUL estabelece o método de determinação do tempo de pega da pasta de cimento
portland utilizando o aparelho de Vicat.

Esta Norma MERCOSUL foi elaborada pelo CSM 05 - Cimento e Concreto, fazendo parte da primeira etapa de
harmonização de normas desse Comitê Setorial.

O texto-base do Anteprojeto de Norma MERCOSUL 05:01-0441 foi elaborado pela Argentina e do Anteprojeto
de Revisão das NM 65:1996 foi elaborado pelo Brasil.

2 COMITÊ ESPECIALIZADO

Esta Norma foi elaborada pelo SCSM 01 - Cimento e adições, do CSM 05 - Cimento e Concreto e a Secretaria
Técnica do CSM 05 foi exercida pela ABNT.

Os membros ativos que participaram da elaboração deste documento foram:

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas
INTN - Instituto Nacional de Tecnología y Normalización
IRAM - Instituto Argentino de Normalización
UNIT - Instituto Uruguaio de Normas Técnicas

3 ANTECEDENTES

International Organization for Standardization (ISO)

ISO 9597:1989 Cements - Test methods - Determination of setting time and soundness

ISO 679:1989 Methods of testing cements - Determination of strength

Comitê Europeu de Normalização (CEN)

EN 196:1987 Methods of testing cements. Part 3 - Determination of setting time and soundness



Associação Brasileira De Normas Técnicas (ABNT)

NBR 11581:1991 Cimento Portland - Determinação dos tempos de pega - Método de ensaio

Instituto Argentino de Normalización (IRAM)

IRAM 1619:1966 Cemento pórtland.  Método de determinación del tiempo de fraguado

Instituto Nacional de Tecnología y Normalización (INTN)

NP 50 - 3:1971 Cemento portland - Método de determinación del tiempo de fraguado

Instituto Uruguaio de Normas Técnicas (UNIT)

UNIT 516:1978 Cementos - Método de determinación de consistencia normal y fraguado

American Society for Testing and Materials

ASTM C 191:99 Standard Test Method for Time of Setting of Hydraulic Cement by Vicat Needle

4 CONSIDERAÇÕES

O texto-base do Anteprojeto de Norma MERCOSUL 05:01-0441 foi elaborado pela Argentina, tendo origem
nas Normas: ISO 9597/89, EN 196/88, IRAM 1619/66, NBR 11581/91, UNIT 516/78, NP 50-3/71, ASTM C 191-
92 e ISO 679/89.

Foi enviado aos organismos de normalização dos países integrantes do MERCOSUL em 17/06/94, em
apreciação, a nível de Comissão de Estudos.

Na etapa de apreciação, a primeira versão do Anteprojeto recebeu sugestões do Brasil e do Uruguai, que
foram aceitas em parte, gerando sua segunda versão, enviada para apreciação em 04/01/95.

A segunda versão desse texto normativo recebeu novamente sugestões do Brasil e do Uruguai. Após a
necessária troca de correspondências, chegou-se ao consenso de adotar a Norma ISO 9597:1989 como novo
texto-base para esse Anteprojeto, mantendo os capítulos relativos a repetibilidade e reprodutibilidade
constantes da segunda versão.

A terceira versão do Anteprojeto 05:01-0441, já traduzida para os idiomas português e espanhol e devidamente
adequada ao  padrão de apresentação de Normas MERCOSUL, foi enviada para apreciação em 21/08/95,
sendo aceita por consenso.

O Projeto de Norma MERCOSUL 05:01-0441 foi submetido a votação no âmbito do CSM 05, no período de a
01/12/95 a 30/03/96, recebendo votos de aprovação com sugestões de forma da ABNT (Brasil), do IRAM
(Argentina) e do UNIT (Uruguai). O INTN (Paraguai) absteve-se de votar.

As sugestões recebidas na etapa de votação do Projeto foram analisadas e enviadas para conhecimento dos
organismos de normalização dos quatro países, sendo aceitas por consenso.

O Projeto foi finalmente enviado à AMN, conforme determina o Regulamento para o Estudo de Normas
Técnicas do MERCOSUL, para editoração e aprovação final em maio/1996, sendo registrado como
NM 65:1996.

Após cinco anos de vigência da Norma, a Secretaria Técnica do Comitê Setorial 05, exercida pela ABNT,
elaborou um texto-base para revisão da NM 65:96. Esse texto foi enviado aos Organismos Nacionais de
Normalização dos Países Membros do MERCOSUL, como proposta brasileira, para apreciação no âmbito da
Comissão de Estudos MERCOSUL.
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Durante o período de apreciação da primeira versão, encerrado em 25/08/99, o Anteprojeto de Revisão da
NM 65:1996 recebeu sugestões do IRAM e da ABNT. Após a necessária troca de correspondências para os
esclarecimentos sobre as alterações propostas para o método de ensaio, o Anteprojeto foi enviado aos ONNs
em segunda versão, recebendo voto de aprovação com sugestões de forma do IRAM e votos de aprovação
sem restrições da ABNT e do UNIT para ser enviado para votação no âmbito do CSM 05.

O Projeto de Revisão da NM 65:1996 foi enviado para votação no período 01/09/00 a 30/11/00, recebendo votos
de aprovação com sugestões de forma da ABNT (Brasil), do IRAM (Argentina) e do UNIT (Uruguai). O INTN
(Paraguai) abstive-se de votar.

As sugestões recebidas na etapa de votação do Projeto foram analisadas e enviadas para conhecimento dos
organismos de normalização dos quatro países, sendo aprovadas por consenso.

O Projeto foi finalmente enviado à AMN, conforme determina o Procedimento para Elaboração de Normas
MERCOSUL, para editoração, aprovação final e publicação como NM 65:2002 em junho/2002.
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