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Visão Geral da ASTM International  

• Criada em 1898 - American Society for Testing & Materials 

• Uma das maiores Organizações de Desenvolvimento de Normas 
Técnicas do mundo 

• Publica Normas Técnicas, Especificações, Metodos de Teste, 
Periódicos, Livros Eletrónicos, Manuais, Documentos de Conferências 

• Reconhecido Internacionalmente 

• Financiado totalmente 
pelas vendas de publicações 

• Independente, setor privado,  

     sem fins lucrativos 

• Escritórios – Filadélfia, PA   USA 



Estrutura da ASTM 

• 34,165 membros no mundo – Maioria são 
engenheiros e cientistas, especialistas em suas 
áreas de atuação 

• Membros em 136 países 

• Cerca de 65% (22,270) dos membros participam do 
processo de desenvolvimento das Normas Técnicas 

• 143 Comitês técnicos princiapais em mais de 100 
setores industriais 

• 165 empregados ao redor do mundo 

 



O que faz a ASTM um fomentador           

Internacional  de Normas Técnicas?  
• ASTM segue os princípios desenvolvidos pelo Comitê da Organização 

Mundial de Comércio sobre Barreiras Técnicas ao Comércio para uma 
organização envolvida no desenvolvimento de Normas Técnicas 
Internacionais 

• 5,400 normas técnicas da ASTM são referenciadas em 
regulamentações ou usadas como base de uma Norma Técnica 
Nacional em mais de 70 países 

• Membros em 136 países 

• As normas técnicas da ASTM são usadas em praticamente todos os 
países 

• 52% das vendas da ASTM são fora dos Estados Unidos 

 



O que são Normas Técnicas? 

 

Porque Normas Técnicas são tão 

importantes? 

 

Quem usa? 

 

Porque a Industria e as Universidades 

precisam Normas Técnicas? 

 



O que são Normas Técnicas 

• Norma Técnica é um documento que define as características 
de um produto, processo, ou serviço, tais como dimensões, 
aspectos de segurança, e requesitos de desempenho.  

• Escritas por especialistas em suas áreas de atuação... Os 
melhores cientistas, e engenheiros no mundo, que servem 
para formalizar os procedimentos, regras, ou orientações 
para uma industria seguir.  

• Como as novas tecnologias surgem, as normas técnicas 
ativas estão muitas vezes na vanguarda ajudando a 
promover a aplicação prática de inúmeras inovações. 



Normas Técnicas ASTM 

• Os membros desenvolvem a norma técnica, a ASTM 
fornece a estrutura e procedimentos 

• Desenvolvidas através de um processo de consenso ... 
Voluntárias  de baixo para cima, não impostas de cima 
para baixo mandato 

• Desenvolvidas de acordo com as necessidades do 
mercado e praticas industriais 

• Aproximadamente 48% são Métodos de Teste que são 
apoiadas por estudos cientificos e estatísticos.  

 



Porque são importantes… As Normas 

Técnicas Impactam o Nosso Mundo e o 

Nosso Cotidiano em Muitas Maneiras 
• Normas Técnicas ajudam a melhorar a qualidade da água que bebemos 

• Normas Técnicas ajudam a proteger os nossos recursos naturais 

• Normas Técnicas fazem as viagems de avião e carro mais seguras 

• Normas Técnicas mantém as casas aquecidas e bem isoladas 
termicamente  

• Normas Técnicas garantem que as pontes sejam fortes 

• Normas Técnicas fornecem as necessarias orientações para que os 
edificios sejam contruídos corretamente 

• Somente para apontar algumas! As Normas Técnicas fazem muitos 
aspectos da vida cotidiana mais seguro, menos caros, mais confiáveis e 
mais duradouros 



Quem Usa as Normas Técnicas da 

ASTM 

• Academicos, Institutos de Pesquisa, Empresas 

• Uma vasta gama de industrias; centenas de 
Universidades 

• Em países tanto desenvolvidos quanto em 
desenvolvimento 

• Frequentemente adotadas por                                       
agencias de Normas Técnicas                                     
Nacionais 



Que Industrias usam ASTM ? 

• Petroquímicas - Petrobras, PDVSA, Ecopetrol. ENAP, YPF, PEMEX   

• Aeroespacial  - Enaer, Embraer, Aeronautica Brasileira, Boeing 

• Engenharia  - Inelectra, Tecnoconsult, Siemens    

• Energia   - Tenaris, EPM, LNG Peru 

• Gov & Defesa - Força Aerea Brasileira, IDIC, Many MoD’s   

• Construção  - Atkins, Arup, ASMAR, Bechtel 

•  Automotiva  - Toyota, Hyundai, GM, Ford 

• Química   - Carboclor, Borealis Brasil, Chiyoda Corp 

• Academica   - Centenas de universidade no mundo todo 

 



Porque a Industria precisa a ASTM 

Quais são os Benefícios 
• Para melhorar a qualidade do produto 

• Aumentar segurança e confiança 

• Operar de forma eficiente 

• Promove compatibilidade 

• Facilitar o acesso ao mercado e comercialização 

• Construir a confiança do consumidor 

• Em última análise, para competir no respectivo 
mercado e exportar em uma economia global 



Universidades nestes Países são 

assinantes da ASTM 

• Brasil 

• México 

• Colombia 

• Filipinas 

• Costa Rica 

• Chile 

• Peru 

• El Salvador  

• Porto Rico 

• Russia 

• Turquia 

• Italia 

• Reino Unido 

 

• Alemanha 

• Suiça 

• França 

• Australia 

• Taiwan  

• India 

• China 

• Korea 

• Hong Kong  

• Tailandia 

• Canada  

• Estados Unidos 

 



Importância da ASTM para 

Universidades 
• Universidades querem acesso a pesquisa e descobertas atuais em 

muitas áreas críticas das atuais tecnologias globais 

• Isto é uma necessidade para qualquer instituição em que a 
pesquisa nas áreas de petróleo, ciência de materiais, energia, 
ambiente de construção, e construção, metais, tintas, plásticos e 
muitos outros seja importante!  

• As universidades precisam ASTM para preparar os estudantes com 
o conhecimento para utilizar as normas técnicas que eles 
precisarão após a graduação. Alunos com conhecimento e 
compreensão de Normas Técnicas têm uma vantagem real, porque 
Normas Técnicas são essenciais nos setores da indústria que eles 
se juntarão quando começam as suas carreiras 



A coleção completa da ASTM em uma mesma 

plataforma 

• Normas Técnicas 

• Biblioteca Digital 

– Periódicos 

– STPs 

– Manuais, Monografias, Data Series 

 

 

Normas Técnicas e Biblioteca Digital 

de Engenharia da ASTM (SEDL) 



ASTM SEDL: a fonte mais ambrangente de Normas 

Técnicas e Publicações Técnicas de Engenharia 

fornecendo cobertura completa nas seguintes 

áreas: 

• Engenharia Aeroespacial 

• Engenharia Biomédica 

• Engenharia Química 

• Engenharia Civil 

• Engenharia Ambiental 

• Engenharia Geológica 

• Engenharia de 

Segurança e Saúde 

• Engenharia Industrial 

• Engenharia e Ciência dos 

Materiais 

• Engenharia Mecanica 

• Energia Nuclear, Solar, & 

Geotérmica 

• Engenharia de Petróleo 

• Ciência do Solo 

• Geossintéticos 

 



Novas e Emergentes Áreas de 

Conhecimento 
• Biotecnologia  

• Biocombustíveis 

• Sustentabilidade 

• Segurança/Consumidor 

• Amigavél ao Meio Ambiente/Verde 

– Edificios Ecoeficientes 

– Construção Sustentável/Código de Construção 

– Relatório de Gases de Efeito Estufa (Pegada de Carbono) 

…..E muitos outros 

 



Normas Técnicas e Biblioteca Digital de 

Engenharia da ASTM – Normas Técnicas  
• 13.100 Normas Técnicas Ativas para materiais, produtos, sistemas, e serviços… usados 

em todo o mundo para melhorar a qualidade do produto, aumentar a segurança, e facilitar 

acesso ao mercado e comercialização 

• Aproximadamente 45% das normas técnicas são Métodos de Teste apoiadas por estudos 

científicos e estatísticos 

• Normas técnicas ativas disponiveis em formato PDF e HTML 

• Opção Básica – somente Normas Técnicas Ativas 

• Opção Plus – Normas Técnicas Ativas mais Redlines (6.766) e Normas Técnicas 

Históricas (38.433) 

• Cerca de 30% da coleção de Normas Técnicas são revisadas todos os anos para refletir 

novas tecnologias ou necessidades do mercado 

• Normas Técnicas da ASTM são desenvolvidas por membros que são especialistas em sua 

área de atuação 

• Atualizações estão incluidas em todas as assinaturas on-line sem custo adicional!  



Revisão de atividades de Normas 

Técnias em 2012 

• Novas: 246 

• Revisadas: 1,703 

• Reaprovadas: 994 

• Retiradas: 71 

 



Novas Características!! 

• Vídeos de Normas Técnicas e Método de Testes para 

ajudar os usuários a entender melhor como executar um 

procedimento de teste 

• Cerca de 50 vídeos disponíveis atualmente 

• Cerca de 100 vídeos até o fim de 2013 

• Vídeos estão disponíveis para assinaturas de        

Normas Técnicas + DL 

 



Novas Características!! 

• Novas melhorias na Taxonomia  

– Espanhol e Português serão adicionados em 2013 

 

• Visualização em HTML complementando os 

PDF 

 

 



• ASTM Digital Library complementa as normas técnicas com informação 

de pesquisa e ténica incluindo: 

• Periódicos 

• Manuais 

• Monografias 

• Série de dados (NOVO!) 

• Publicações Técnicas Especiais STP’s (Trabalhos Técnicos               

Revisado por Pares apresentados em Conferências) 

• Backfile Completo…. Mais de 70 anos 

• Cada trabalho e livro é revisado por pares para precisão               

técnica e conteúdo acadêmico!  

 

ASTM Digital Library 



Periódicos da ASTM 

Artigos relevantes ao mercado fornecem uma                       
visão para a investigação e descobertas em                 
diferentes áreas técnicas 
 

 

• Journal of Testing and Evaluation (JTE) 1973 - Presente 

• Geotechnical Testing Journal (GTJ) 1978 - Presente 

 

• Journal of ASTM International (JAI) 2004 - 2012 

• Journal of Composites Technology and Research (JCTR) 1978-2003  

• Journal of Cement, Concrete and Aggregates (CCA) 1979-2004  

• Journal of Forensic Sciences (JOFS): 1972-2005  
 



Novos Periódicos                   

lançados em 2012!  

Advances in Civil Engineering Materials (AECM) 
NOVO periódico da ASTM International em Engenharia Civil, cobrindo 
todos os aspectos de processamento de materiais, estrutura, propriedades 
e desempenho em sistemas de engenharia civil.  
Para maiores informações, acesse:  
http://www.astm.org/DIGITAL_LIBRARY/JOURNALS/ACEM/acem.html  

 

Materials Performance and Characterization (MPC)  
NOVO periódico da ASTM International em materiais. Cobre todos os aspectos de 
processamento de materias, estrutura, propriedades e desempenho em sistemas de 
Engenharia 

Para maiores informações, acesse: 

 http://www.astm.org/DIGITAL_LIBRARY/JOURNALS/MPC/mpc.html   

 

http://www.astm.org/DIGITAL_LIBRARY/JOURNALS/ACEM/acem.html
http://www.astm.org/DIGITAL_LIBRARY/JOURNALS/MPC/mpc.html


Normas Técnicas e Biblioteca Digital de 

Engenharia da ASTM  

Publicações Técnicas Especiais (STP’s) 

• Milhares de trabalhos técnicos apresentados no 
Simpósio da ASTM refletindo as ultimas pesquisas em 
tecnologias chaves da Engenharia 

• 32.384 trabalhos – todos revisados por pares 

• Publicados em formato de livro 

• 1.544 livros atualmente 

• Cerca de 15 livros adicionados por ano 

• 396.426 páginas  

• 1931 – 2013 

 



Normas Técnicas e Biblioteca Digital de 

Engenharia da ASTM  

Manuais, Monografias e Série de Dados 

 • Informação prática, aplicação e hands-on 
(Manuais) e informação técnica avançada 
(Monografias), incluindo estudo de                
casos, procedimentos, e melhores              
práticas oferecendo informação aplicada               
e hands-on 

• 116 volumes, 26.093 páginas 

• 6-10 adicionados por ano 

• 1965 – 2012 

 



Nova coleção de Série de Dados 

adicionadas a Digital Library 

50 Série de Dados ASTM (eBooks) que cobrem aplicações 
específicas e contém dados compilados e textos explicativos.  

 
Várias das publicações mais populares incluem: 

 
• Handbook of Comparative World Steel Standards   

 
• Handbook of Reference Data For Nondestructive Testing   

 
• Cleanup Criteria For Contaminated Soil and Groundwater  

 
Podem ser encontratos na aba Manuals da SEDL (Standards 
and Engineering Digital Library)  

 



Novo conteúdo adicionado                      

na DL em 2012  

STPs:   640 PDFs     6.336 Páginas  

Manuais:  125 PDFs     638 Páginas  

Periódicos: 420 PDFs     4.303 Páginas 



Novo Conteúdo em Breve na DL!! 

Em breve, Digital Library incluirá centenas de 

trabalhos técnicos adicionais :  

  

• ASTM Bulletins (1929-1960)  

• Materials Research and Standards (1961-1972)  

• Standardization News (1973-2012) 

 



Digital Library é                                

muito valioso! 

• Cerca de US$12.000 em novo conteúdo é 
adicionado anualmente na DL em Trabalhos 
Técnicos, artigos científicos, livros eletrônicos, e 
Manuais.  

 

• E a Digital Library inclui todo esse novo conteúdo, 
mais 70 anos de conteúdo histórico, o que faz da 
Digital Library uma ferramenta muito valiosa a seus 
usuários!!  

 



Seções da ASTM 
• Section 01 - Iron and Steel Products  

 

• Section 02 - Nonferrous Metal Products  

 

• Section 03 - Metals Test Methods and 
Analytical Procedures  

 

• Section 04 - Construction  

 

• Section 05 - Petroleum Products, Lubricants, 
and Fossil Fuels  

 

• Section 06 - Paints, Related Coatings, and 
Aromatics  

 

• Section 07 - Textiles  

 

• Section 08 - Plastics  

 

• Section 09 - Rubber  

 

• Section 10 - Electrical Insulation and 
Electronics  

 

• Section 11 - Water and Environmental 
Technology  

 

• Section 12 - Nuclear, Solar, and 
Geothermal Energy  

 

• Section 13 - Medical Devices and 
Services  

 

• Section 14 - General Methods and 
Instrumentation  

 

• Section 15 - General Products, Chemical 
Specialties, and End Use Products 

 



Importância da ASTM 

• Qualidade de Conteúdo - reconhecido internacionalmente como 
as normas técnicas e publicações mais acreditáveis e relevantes 
nas suas áreas, desenvolvidos por especialistas de renome em todo 
o mundo  

• Acesso imediato ao conteúdo necessário da ASTM com a sua 
assinatura. 

• Atualizado automaticamente para que os usuários tenham sempre 
o documento mais atual. 

• Usuários tem a certeza de que eles estão recebendo normas 
técnicas e publicações oficiais e que estão cumprindo com as 
disposições de direitos autorais. 



As normas técnicas da ASTM são 

protegidas por Direitos Autorais?  

• Sim!!! As publicações ASTM são protegidas pelos 
regulamentos de Direitos Autorais 

• Cada local que tenha acesso deve ser licenciado  

• A licença permite ao usuário fazer uma cópia para seu 
uso interno, o usuário não pode fazer várias cópias e 
distribuir, fazer upload para uma rede interna, ou 
distribuir como um anexo de um e-mail 

• ASTM utiliza uma Licença de Uso eletrônica 'click-
through' onde todos os usuários que acessam a 
plataforma da ASTM devem concordar com os termos. 

 



Recurso aos Usuários da ASTM Standards and 

Engineering Digital Library (SEDL) 

• Para ver um vídeo instrutivo que inclui uma visão geral 

da ASTM e um treinamento em como usar Standards 

and Engineering Digital Library, acesse a página 

Recursos ao usuário no link: 
http://www.astm.org/DIGITAL_LIBRARY/user_resources.html  

 

• Também está diponível uma Guia do Usuário que 

explica com detalhes como utilizar a SEDL 

 

http://www.astm.org/DIGITAL_LIBRARY/user_resources.html


Outras atividades da ASTM 



Outras areas da ASTM 

• Membros da ASTM-  Aberto a todos, selecione o comitê de sua escolha, 
participe do desenvolvimento de novos normas técnicas e revise as 
existentes 

• Programas de Teste de Proficiência (PTP) – Laboratórios testam seus 
produtos de acordo com as normas  ASTM, apresentam os resultados, e 
recebem uma análise para avaliar o seu desempenho e comparar com 
outros laboratórios em todo o mundo que participam no mesmo programa 

• Treinamento Profissional e Técnico (TPT) - programas de educação 
técnica continuada de alta qualidade para a indústria e governo, oferecendo 
formação prática sobre as normas de maior impacto na indústria. 

• Cooperação Global– assite países com seus programas de  normalização 
com acordos MOU (Memorandum of Understanding) 

 



Página Inicial 



Licensa de Uso 



Digital Library 



Busca na Digital Library 

Ferramentas de busca da base de dados 



Tópicos 

As 15 seções de trabalho, apresentados anteriormente 



Sub-Tópicos 

Os sub-tópicos com todas as 
áreas/assuntos cobertas pelas normas 



Página de Resultados 

Página de resultados para uma busca feita 
em todo o conteúdo da Digital Library 



Página de Resultados 

À esquerda, opções para  refinar a lista de resultados 
por tópico, tipo de resultado, data e autor. 
À direita de cada artigo, as diversas formas de acesso 
ao conteúdo (PDF, HTML, Abstract, etc.) 



Visualização da Norma - HTML 

A versão HTML não é considerada a versão 
oficial da norma. A versão em PDF é a versão 
oficial da norma técnica.  



Normas Técnicas 

Página específica para normas 



Busca em Standards 

Ferramenta de busca de normas 



Periódicos 

Página com os links de acesso de cada 
um dos 06 periódicos da ASTM 



Periódicos 

Página de periódico com ferramentas 
como browse, busca, escopo, etc 



Special Technical Publications 

Página com os links de acesso a cada STP publicado 



Special Technical Publications 

Página de download de um STP específico 



Manuais e Monografias 

Página com os links de acesso a cada 
manual ou monografia publicada 



Manuais e Monografias 

Página de download de um livro específico 



Books 

Página de acesso a todo o conteúdo de 
e-books para download 



Terminologia 

Página de terminologia 



Políticas de Uso 

– Realizar somente 01 download da mesma norma técnica por IP 

 

– Não encaminhar a norma técnica por e-mail 

 

– Não deixar arquivado na máquina onde foi baixada 

 

– Não fazer qualquer uso que não tenha finalidade acadêmica 


