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Editorial 
  

Esta é a quarta edição de 2012 do Newsletter bimestral da ISA Seção São Paulo. Nesta 
edição, são apresentados um case e oito artigos técnicos, além de uma mensagem 

institucional da ISA para o Programa de Mentores. 

Confira também o calendário de eventos de 2012 atualizado. 

A. Tomé Guerra – ISA Seção SP – Comitê de Publicações 
Heliliano C. S. Guedes – ISA Seção SP – Comitê de Publicações 

Visitem também o nosso site: www.isasp.org.br 
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EtherNet/IP aplicada à instrumentação de campo 
 
A solução apresentada nesse artigo representa uma empresa brasileira, que adotou uma 
tecnologia com intenção de reduzir custos de instalação e melhorar a quantidade de informações 
obtidas de um processo, usando um novo sistema de comunicação para integração direta e 
transparente de equipamentos de campo.  
Em sistemas de controle a utilização de Ethernet já é uma realidade na maioria das plantas 
industriais. Diversas tendências apontam isso como o início de uma era na busca por um único 
barramento de comunicação. O usuário familiarizado, a redução de hardware e a facilidade de 
integração são alguns dos fatores que tornam o Ethernet um padrão cada vez mais popular.  
O surgimento dos primeiros medidores de processo em EtherNet/IP permitiu levar o barramento 
Ethernet até o os dispositivos de campo, e isso foi feito pela empresa paulista Química Amparo ao 
instalar os primeiros medidores de vazão em Ethernet no Brasil, se tornando uma referência para 
outras empresas no segmento. A empresa queria monitorar os medidores de vazão utilizados na 
medição de matéria prima, e adotou medidores coriolis multivariáveis com comunicação em 
EtherNet/IP, para fazer a medição de vazão mássica, densidade e temperatura e obter um melhor 
controle do processo.  
Ao total foram instalados 16 medidores de vazão, sendo 4 para preparação de carga de matéria 
prima utilizados na fabricação de sabão em barra e 12 utilizados na fabricação de matéria prima 
para a produção de detergente. 
 
 
Sobre o EtherNet/IP em instrumentação 

É comum associarmos o protocolo Ethernet com a rede que temos em casa ou no escritório para 
interligar computadores, isto é, o Ethernet TCP/IP, porém, durante a última década diversas 
variações de Ethernet surgiram para atender exigências da indústria. Por esse motivo, quando 
mencionamos Ethernet no meio industrial, estamos falando apenas do meio físico utilizado por 
essa rede e não do protocolo que está trafegando. A boa notícia é: todos esses diferentes 
protocolos trafegam sobre o mesmo meio físico Ethernet com os padrões já conhecidos das redes 
TCP/IP sobre a norma IEEE 802.3 a má noticia: eles não falam a “mesma língua” e nem sempre 
podem trafegar ao mesmo tempo atualmente existem 14 diferentes protocolos baseados em 
Ethernet. 
 

 
Um desses padrões é o EtherNet/IP – Industrial Protocol, introduzido pela Rockwell Automation 
em 2001 e atualmente administrado por uma organização independente, a ODVA (www.odva.org), 
e por esse motivo é suportado por centenas de fabricantes dando mais liberdade de escolha aos 
usuários finais. O EtherNet/IP usa a camada física do Ethernet e os protocolos de padrões de 
Ethernet e Internet, permitindo a utilização de um hardware comum de Ethernet baseados em 
IEE802.3 incluindo cabos, fibra óptica, gateways, soluções wireless, etc. 
 



 
 
Figura 03: dois conectores Ethernet RJ45, dentro do alojamento do medidor, permitindo a montagem de uma rede entre equipamentos. 

 
A Ethernet tem chegado aos instrumentos de campo, o recente lançamento de um medidor de 
vazão multivariável Coriolis com conexão para rede Ethernet, permitiu a todas as variáveis de 
medição e status de operação do medidor sejam conectados ao supervisório usando apenas um 
cabo de comunicação e mantendo o mesmo meio físico em toda a rede, reduzindo a quantidade 
de hardware na rede. 
Trabalhando via Ethernet pôde-se trafegar em redes de alta velocidade, de até 1Gbps, e de 
acordo com o fabricante os dados de medição são atualizados a cada 60ms para todas as 
variáveis de medição enviadas ao sistema de controle (vazão mássica, vazão volumétrica, 
densidade, temperatura, viscosidade, vazão volumétrica corrigida e até três totalizadores), além 
do diagnóstico de operação do instrumento. 
O fato do EtherNet/IP trabalhar como o mesmo padrão de rede do TCP/IP permitiu a 
implementação de um servidor de web dentro do equipamento, permitindo o acesso a toda 
configuração através de browser de Internet e usando o mesmo cabo e eliminando a necessidade 
de qualquer hardware ou software adicional para a configuração do equipamento. 
 
Motivos na escolha 

A adoção do EtherNet/IP como protocolo de campo a ser utilizado na Química Amparo começou 
com a necessidade de leitura de diversas variáveis de um mesmo equipamento, em um sistema 
tradicional usando sinais analógicos, um par de cabos é necessário para cada variável, a adoção 
de um protocolo digital reduziu isso a apenas um cabo por equipamento. O segundo passo foi 
determinar qual protocolo digital a ser escolhido, o uso de um protocolo baseado em Ethernet, 
permitiu a mesma estrutura já existente ser usada na integração de novos equipamentos sem a 
necessidade de hardwares adicionais, reduzindo custos com hardware e tempo de integração 
adicional. 
Outros benefícios do EtherNet/IP foram importantes para a escolha final da solução, como a 
leitura em tempo real (60mS) a facilidade de integração e acesso ao medidor em qualquer 
computador conectado a rede Ethernet, todos esses fatores estão resumidos na tabela 01 a 
seguir: 
 
Demanda por ler diversas variáveis Um protocolo digital traz todas as variáveis sobre o mesmo 

cabeamento. 

Familiaridade com redes Ethernet Redes Ethernet estão presentes em todo lugar e usuários 

estão familiarizados com as necessidades desse protocolo 

(cabo, endereço, etc.). 

Menor custo de instalação A integração direta elimina a necessidade de gateways e 

conversores intermediários. 

Menor tempo de instalação e 

manutenção 

A integração direta com menos hardwares na rede, leva a 

um menor a manutenção necessária. 

Acesso disponível em qualquer local Através de servidor de Web de qualquer computador da 

rede ou através do próprio controlador de processo, sem a 

necessidade de um software adicional. 

Maior velocidade de comunicação Dados trafegam em uma rede de 1Gbps com tempo de 

leitura de 60ms 



 
 
Estrutura de implementação 

Os medidores foram conectados a um anel de rede Ethernet de 1GBps formado por switches 
industriais, onde já estavam conectadas algumas unidades remotas de Flex IO da Rockwell 
Automation. Esse anel é composto de 6 switches industriais gerenciáveis que são responsáveis 
por multiplicar os pontos de conexão, e de onde de sai o cabo Ethernet para cada medidor Coriolis 
da mesma forma como o cabo é conectado ao controlador em EtherNet/IP e aos computadores 
clientes. Por fim o anel está conectado a um switch remoto (extreme black diamond 8810) através 
de uma rede Ethernet em fibra óptica. 
A mesma rede em que está trafegando o EtherNet/IP está conectado aos computadores que 
estão trafegando o Ethernet TCP/IP, e por isso qualquer computador da rede pode diretamente 
acessar os medidores, bastando apenas conhecer o endereço IP do medidor. A rede começou 
com 16 medidores de vazão, e visto sucesso de primeira fase foi expandida, com atual plano já 
está atingindo 33 medidores Coriolis ao longo do processo de produção de matéria prima. 
 

 
Figura 05: Topologia adotada para instalação dos medidores de vazão Coriolis direto ao anel de rede Ethernet 

 
Lista de hardware utilizado 
Switches Advantech, EKI-7657C, EKI-7656C, EKI-7654C, EKI-7659C, gerenciáveis. 
Controlador Rockwell, Control Logix L72 e L61 
Coriolis Endress+Hauser Promass 83F 
 
Conclusão 

A busca por uma padronização de protocolos de redes industriais já começou e isso já chegou ao 
nível de instrumentação, a solução adotada pela Química Amparo para comunicação com 
medidores multivariáveis através de uma rede EtherNet/IP é um exemplo disso. A integração 
direta a um sistema que possui Ethernet nativo permitiu uma instalação transparente, sem a 
necessidade de conversores intermediários, com um menor custo de projeto e menor tempo de 
integração. O próximo passo virá com o surgimento de novos dispositivo em Ethernet, permitindo 
a instalação de toda uma rede com o mesmo protocolo. 
 
 
 
André Nadais 
Gerente de produtos de vazão- Endress+Hauser Controle e Automação LTDA 
andre.nadais@br.endress.com 
Marcos Vinicius de Lima 
Tecnologia da automação - Química Amparo LTDA 
marcus.lima@ype.ind.br 
Rogério Oliveira da Costa 
Tecnologia da automação - Engenharia de instrumentação Química Amparo 
rogerio.costa@ype.ind.br 



Medidor de Densidade Absoluta de Gases Micro Motion® melhora a 
performance de Caldeiras através de monitoramento confiável do 
Combustível  

 BENEFÍCIOS: 

  • A maior exatidão existente para medição de densidade absoluta de gases: monitoramento on-
line de processos industriais; 

• Tempo de resposta inferior a 5 segundos: velocidade incomparavelmente superior a qualquer 
outra tecnologia;  

• Design único: insensível a variações na temperatura, pressão e compressibilidade da amostra; 
• Calibração única diretamente no local, proporcionando alta precisão e baixo custo de operação; 
• Alta precisão e robustez; 
• Compatível com os padrões de medição fiscal e transferência de custódia. 

 APLICAÇÕES TÍPICAS: 

• Medição de densidade absoluta de gases; 
• Obtenção de poder calorífico conforme AGA 5 e índice de Wobbe.  

 APLICAÇÃO: 

 Para produzir e distribuir o calor para a planta de refino, gás combustível flui para dentro do 
forno e é queimado com ar. A qualidade do gás combustível que flui para o forno tem um efeito 
significativo no controle automático da combustão. Uma pequena alteração na qualidade dos 
combustíveis pode levar o forno ao superaquecimento, o que pode resultar em choque térmico. 
O superaquecimento usualmente resulta também em incrementos de COT (1, 3, 5, 7-
Cyclooctatetrane ou C8H8) no ambiente interno da caldeira. O COT é instável e facilmente 
forma peróxidos orgânicos explosivos. 

DESAFIO: 

Uma refinaria de petróleo bruto estava tendo problemas com seu medidor de densidade, que 
estava produzindo medições flutuantes, resultando em leituras imprecisas para os fornos e 
conseqüente redução desempenho e eficiência, além do risco de segurança devido ao perigo 
de explosão. O medidor instalado era sensível aos efeitos da mudança de temperatura, 
pressão e compressibilidade do gás. Os operadores da refinaria necessitavam ajustar 
manualmente e com elevada freqüência o coeficiente de desempenho da caldeira.  

               SOLUÇÃO: 

 A refinaria de petróleo decidiu instalar um medidor de densidade absoluta de gases Micro 
Motion ® 3098 para substituir o seu antigo densímetro. A melhor gestão da qualidade do gás 
combustível aumentou a eficiência dos fornos e a segurança no processo de aquecimento. 
 Depois de instalar o medidor 3098, a refinaria comprovou os seguintes benefícios: 
• As leituras de densidade se mantiveram estáveis e precisas por causa da insensibilidade do 
medidor às variações de pressão, temperatura e compressibilidade do gás. 
• Redução dos custos operacionais devido à eliminação de necessidade de recalibração ou 
manutenção do medidor, sem partes móveis, diminuindo drasticamente o tempo ocioso do 
sistema. 
• A capacidade do 3098 de fornecer sinais estáveis e precisos a longas distâncias permitiu a 
flexibilidade da instalação. 

 

 



NOVO CONCEITO DE CONECTOR PARA SENSORES ELETROQUÍMICOS 
 
Por mais de meio século, a Knick tem sido reconhecida por sua excepcional 
competência e qualidade técnica na fabricação de Analisadores de Processo para 
medição de pH/ORP, Condutividade e Oxigênio Dissolvido. Foi fundada em 1945, pelo 
engenheiro Ulrich Knick em Berlim, na Alemanha, e estabeleceu suas bases no Brasil 
em Julho de 2010. O principal pilar que direciona a empresa no desenvolvimento de 
seus produtos é o elevado nível técnico de seus profissionais e a sua enorme 
capacidade de inovação.  
 
Fruto de um trabalho extenso de pesquisa e desenvolvimento, apresentamos o 
Memosens®, um novo conceito de conector para sensores eletroquímicos. 
 
O problema: 
Conectores analógicos são afetados por diversas interferências externas e causam 
problemas em relação à confiabilidade e disponibilidade do sinal: 
Os principais são: Umidade, Corrosão, Pontes salinas, Mau contato, Baixa Isolação 
Galvânica, Cabos inadequados, ... 

 

       
Conectores convencionais analógicos possuem contatos metálicos  

 
A solução: 
O sistema Memosens® é caracterizado por um conector patenteado de encaixe rápido 
e sem partes metálicas que permite fácil abertura e fechamento sem torcer o cabo. 
A transferência dos dados e alimentação elétrica ocorre por via indutiva, com perfeita 
isolação galvânica livre de interferências e falhas. O sistema pode ser até mesmo 
conectado debaixo d’água. 
Além disso, o processamento do sinal ocorre no próprio conector, possibilitando o 
reconhecimento automático do sensor pelo transmissor: 
Algumas outras vantagens da tecnologia são: Pré-calibração dos sensores em 
laboratório, Calibração em campo desnecessária, Gerenciamento inteligente dos 
sensores e manutenção preditiva,... 
A tecnologia Memosens vem definindo o próximo passo para os desafios que cercam 
a indústria quanto à medição de variáveis como: pH/ORP, Condutividade, Oxigênio 
Dissolvido, entre outras. 
 

   
Conectores Memosens®, praticidade, confiabilidade e tecnologia. 
 

Knick do Brasil Ltda - www.knick.com.br 

http://www.knick.com.br/


 

                                                                                 Informações para a imprensa 
Alaíde Ferreira   - Marketing & Comunicação 
info@br.endress.com / www.br.endress.com 

Tel.: +55 11 5033 4333 
 

Proline t-mass 150 Endress+Hauser 

 

Medidor de vazão econômico  

para gases de utilidades 

Em muitos setores da indústria existem gases como 

Ar Comprimido, Nitrogênio, Dióxido de Carbono ou 

Argônio. A produção, transporte, distribuição e 

compra desses gases consomem uma considerável 

quantidade de energia e dinheiro. E o objetivo de 

qualquer operador está claramente definido: controle 

eficiente do processo e baixo custo de operação. O 

novo medidor de vazão termal, t-mass 150, da 

Endress+Hauser foi desenvolvido exatamente com 

esse objetivo. 

Seja para o monitoramento e controle de ar comprimido, 
para alocação de custo, detecção de vazamento ou uso 
em sistemas de gerenciamento de energia, o t-mass 
150, que tem um turndown de até 100:1, é capaz de 
medir pequenas vazões, mesmo em baixa pressão. 
 

Simples e robusto 
Como um medidor de vazão multivariável, o t-mass 150 
mede não apenas a vazão mássica, mas também o 
volume corrigido de vazão, a temperatura do processo e 
a vazão equivalente em free air delivery (FAD). Devido 
ao princípio de medição térmico, não é necessário 
nenhuma compensação de pressão ou temperatura.  
 
Por conta do “Gas Engine” integrado ao dispositivo, 
usuários podem implementar o t-mass 150 com 
excelente flexibilidade. O “Gas Engine” torna possível 
mudar entre diferentes gases sem a necessidade de 
recalibração. Comparado com métodos tradicionais de 
medição, o t-mass 150 oferece vantagens adicionais: 
sem partes móveis, livre de desgastes e manutenção, 
assim como perda de carga desprezível.  
 
Para instalação em dutos retangulares ou em tubos de 
DN15 a DN1500 (1/2” à 60”), disponível em versões em 
linha e inserção.  Uma grande variedade de conexões de 
processo pode ser escolhida, tal como roscas, flanges 
ou flanges lap-joint. O sensor robusto em aço inox e o 
automonitoramento contínuo da eletrônica fornecem 
operação confiável por um longo período. O t-mass 150 
pode ser usado em temperaturas de processo de -40 à 
+100ºC e pressões de até 40Bar. A operação via o 

menu guiado em português, com textos adicionais 
explicativos, garante o rápido comissionamento. 
 
 

 
 

 
 

Produção eficiente de ar comprimido – um exemplo 
A maior parte da energia usada na produção de ar 
comprimido é perdida sem necessidade, seja por meio 
de vazamentos, pressão excessiva no sistema ou calor 
desperdiçado dos compressores. Como parte de um 
sistema de gerenciamento de energia, o t-mass 150 
pode fornecer as respostas necessárias para questões 
importantes ao consumo de energia ou demanda regular 
de ar comprimido. 
 
Outros campos de aplicações estão na correta alocação 
de custos da produção de ar comprimido para diferentes 
setores assim como uma medição confiável do consumo 
para controle e otimização do processo. Como resultado, 
esse medidor econômico permite uma operação 
econômica. 
 

 
 

Esquerda superior: Proline t-mass B 150 (versão inserção) 

Direita superior: Proline t-mass A 150 (versão inline com flanges) 

Em baixo: Proline t-mass A 150 (versão inline, conexão roscada) 

mailto:info@br.endress.com


VÁLVULAS DE ALIVIO TÉRMICO FLANGEADAS 
 

Objetivo: Comprovar o desempenho e eficiência dos flanges tipo “lap joint” (flanges soltos), para 
válvulas de alivio térmico ¾” x 1”.  

De acordo com o item 8.7.2.1 da N-1882 Rev.”D”: as válvulas de segurança devem ter suas 
conexões flangeadas. Sempre que a especificação de tubulação permitir conexões roscadas 
devem ser utilizadas nos seguintes casos: 

a) usadas para alívio térmico; 
b) com entrada ≤ 1”. 

No entanto existem questionamentos sobre qual o melhor tipo de tecnologia a ser utilizada para a 
definição dos flanges de válvulas de alivio térmico devido a problemas ocorridos no passado, 
quando a Petrobras deixou de utilizar válvulas de alivio térmico roscadas e passou a exigir a 
utilização de flanges. 

A solução imediata para os fabricantes foi utilizar o mesmo modelo roscado e adicionar flanges 
roscados a válvula, onde conforme abaixo podemos ver os problemas e soluções que foram 
adotadas: 

 

 

 Com a inclusão de flange roscado a área com a rosca ficou submetida a pressão do sistema, 
provocando vazamentos através da rosca; 

 A solução imediata foi à aplicação de solda de selagem entre a rosca do bocal da válvula e o 
flange; 

 A inclusão da solda provoca um problema de alinhamento da furação dos flanges após 
desmontagem da válvula para lapidação, onde o mecânico de área para tentar alinhar a 
furação pode danificar a válvula gerando aperto excessivo e ou deixar o bocal solto. 

Com esta necessidade estabelecida no mercado, alguns fabricantes através de evolução 
tecnológica de seus equipamentos passaram a oferecer no mercado uma solução que atende a 
todos os requisitos técnicos e garante o perfeito desempeno das válvulas de forma simples e 
precisa, conforme abaixo: 

 O aperto dos bocais de qualquer PSV (alivio térmico e ou API) seguem tabelas especificas de 
torque que garantem a perfeita vedação, sem utilização de juntas e selantes, apenas com o 
aperto correto a vedação metálica é atingida. 

 O capuz da maioria dos projetos de PSVs também são roscados. 

 O castelo para os modelos de alivio térmico também são roscados ao corpo. 

 A aplicação de solda neste modelo certamente vai gerar problemas no alinhamento dos flanges 
na ocasião da montagem e também esforços indesejáveis na tubulação. 
 



 
 
Após estes esclarecimentos esperamos que o entendimento sobre a utilização de flanges do tipo 
“lap joint” seja desmistificado, e também que paradigmas sejam postos de lado, pois o modelo em 
questão é de uso consagrado mundialmente e também em varias unidades da Petrobras, com 
mais de 1.000 unidades em perfeito funcionamento em diversas refinarias, como por  exemplo, 
RPBC, REPLAN, RECAP, REVAP, RNEST, COMPERJ, RELAM entre outras. 
 
 
 
Alexandre Gaziola - Represetante Tecnico e Comercial Leser LTDA. 



SISTEMA DE DETECÇÃO DE VAZAMENTOS DE GÁS POR ULTRASSOM - A VANTAGEM DO 
ULTRASSOM 

Todas as tecnologias que têm sido tradicionalmente usadas em instalações fixas para detectar 
vazamentos de gases combustíveis, tais como Detectores pontuais do tipo Catalítico ou 
Infravermelho e Detectores do tipo feixe aberto IR têm uma limitação: para detectar um 
vazamento, o gás em si deve estar muito próximo do detector ou dentro de uma área predefinida. 

A concentração do vazamento de gás é sempre mais alta próxima à da fonte do vazamento, 
diluindo-se gradativamente à medida que se afasta da fonte. As tecnologias de detecção 
tradicionais dependem de um acúmulo da concentração do gás liberado. Em instalações de gás 
em ambientes fechados, estas tecnologias funcionam relativamente bem. 

Infelizmente, as condições de ambientes externos, tais como mudanças de direção do vento e a 
rápida dispersão da nuvem de gás proveniente de um vazamento em uma instalação externa, 
causam frequentemente a falha dos sistemas de detecção de gás tradicionais, devido ao fato de o 
gás nunca alcançar o detector. Mesmo grandes vazamentos de gás diluem rapidamente e são 
substancialmente afetados pelas mudanças da direção do vento – fazendo com que a sua 
detecção seja bastante difícil. Em vez de medir a concentração em LEL, a tecnologia de detecção 
ultrassônica da MSA detecta os vazamentos de gás imediatamente ao detectar os distintos 
ultrassons de alta frequência que são emitidos por todos os vazamentos de gás de alta pressão. 
Com a tecnologia única de detecção ultrassônica, o vazamento do gás em si não tem de alcançar 
o sensor – somente o som do vazamento de gás. 

Como o detector ultrassônico de vazamentos de gás UltraSonic EX-5 da MSA responde à fonte de 
uma liberação de gás e não ao gás disperso, o mesmo não é afetado pelas mudanças de direção 
do vento, pela diluição do gás nem pela direção do vazamento de gás. Além disso, com seu raio 
máximo de cobertura de 20 metros, é possível monitorar uma área relativamente grande com um 
único dispositivo.  
O UltraSonic EX-5 é imune a muitos sinais falsos e pode ser configurado para filtrar ruído 
ultrassônico de curta duração que pode produzir alarmes falsos. As frequências inferiores a 25 
kHz são removidas por um filtro passa-alto, que elimina eficazmente a interferência de ruído 
ultrassônico audível e de baixa frequência. Além disso, a definição do nível de acionamento do 
alarme acima do ruído de fundo ultrassônico garante a imunidade a outras fontes de ruído. O 
resultado é um método confiável de detecção, com capacidade de monitorar ambientes com 
níveis elevados de ultrassons, como salas de turbinas e estações de compressão. 

Ao contrário de outras tecnologias, os detectores ultrassônicos de vazamento de gás da MSA não 
dispõem de um alinhamento óptico delicado que possa ser afetado por vibração, chuva, nevoeiro 
ou radiação solar. Nem podem ser saturados por gases venenosos ou altamente concentrados. 
Pelo contrário, o microfone de aço inoxidável dos detectores é livre de manutenção. A tecnologia 
patenteada de autoteste Senssonic ™ garante total integridade e o funcionamento à prova de 
falhas do detector ultrassônico de vazamento de gás UltraSonic EX-5 da MSA. 

Testes de campo em uma instalação no mar demonstraram que uma flange de tubo de gás 
pressurizado, com um vazamento de 3 mm e pressão de gás de 55 BAR, emitiu uma nuvem de 
gás de, aproximadamente, 4 metros de comprimento e 2 metros de largura. As medições 
realizadas no centro da nuvem de gás revelaram concentrações de 100% LEL. Porém, apenas a 7 
metros à frente do vazamento ou a 1 metro para qualquer lado da nuvem de gás, a concentração 
da nuvem de gás foi reduzida para 0% LEL. Neste teste de campo prático, nenhum dos detectores 
fixos existentes no complexo da plataforma detectou o vazamento. Em contraste, o ultrassom 
emitido a partir do mesmo vazamento foi imediatamente detectado pela tecnologia de detecção de 
vazamentos da MSA, até 19 metros de distância. 
 
Aplicações 
• Instalações de petróleo e de gás no mar e em terra 
• Plataformas petrolíferas flutuantes de extração, armazenamento e descarregamento 
(FPSO) 
• Estações de compressão e de medição de gás 
• Instalações subterrâneas de armazenamento de gás 



• Fábricas de processamento petroquímico 
• Instalações de armazenamento de hidrogênio 
• Comboios de GNL/GTL 
• Fábricas de regaseificação de GNL 
• Centrais elétricas de turbinas a gás 
• Instalações de armazenamento de gás 
• Refinarias 



Aplicativos iOS e Android Mobile para o LabVIEW e hardware da 

National Instruments 
 

A National Instruments anunciou nesta data o lançamento de aplicativos móveis para 

iPhones, iPads e dispositivos Android compatíveis com o software NI LabVIEW e o 

hardware da National Instruments, para que os engenheiros integrem as tecnologias 

móveis mais modernas em suas aplicações. Combinando a portabilidade, facilidade de 

uso, menor tempo de preparação e maior longevidade de bateria dos dispositivos móveis 

com o poder do LabVIEW, os engenheiros terão mais produtividade para acessar dados 

das medições de sistemas de aquisição de dados e monitoração embarcada. 

 

Recursos do produto 

Data Dashboard para LabVIEW, Data Dashboard Mobile para LabVIEW 

 Veja medições feitas pelo LabVIEW, controladas por PC ou embarcadas, 

remotamente no iPad, iPhone e dispositivos móveis Android, em uma combinação 

de gráficos, medidores, indicações de texto e LEDs 

 Visualize medições distribuídas feitas por dispositivos programáveis do LabVIEW, 

como o NI CompactRIO 

 Conecte-se a variáveis compartilhadas pela rede ou dados de serviços Web, sem 

usar a web ou ter de programar aplicativos 

 

Visualização dos dados pelo NI cDAQ-9191 

 Conecte diretamente o hardware NI CompactDAQ sem fio a dispositivos iOS e 

Android, usando essa nova tecnologia, apresentada no NI Labs  

 Configure, visualize e salve medições sem um PC ou tela de periférico 

 Programe aplicações customizadas que conectam dispositivos NI CompactDAQ 

sem fio com a API cDAQ-9191 para web  

 

 

 

Contato editorial:  Mariângela Paris, (11) 3149-3149 
 

http://itunes.apple.com/us/app/data-dashboard-for-labview/id481303987?mt=8/
http://itunes.apple.com/us/app/data-dashboard-mobile-for/id497723555?mt=8/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ni.labview.SharedVariableViewer/
http://ni.com/compactrio/
http://ni.com/labs/


SISTEMA MANIFOLD DE VÁLVULA REDUNDANTE 
 
 
 
  
> COMPONENTES CERTIFICADOS SIL4 
PERMITEM O USO EM SISTEMAS RVM SIL3 
OU SIL 2 
 
> APROVAÇÕES INTERNACIONAIS 
 
> OPÇÕES DIVERSIFICADAS 
Combinação única das tecnologias de válvulas 
Herion e Maxseal no mesmo manifold. 
  

 

                                    Design modular com by-pass 

 
 

 

 

Norgren Ltda. Av. Eng. Alberto de Zagottis, 696 - São Paulo – Brasil - 04675-085 

www.norgren.com/br 

 

Novo sistema para substituir componentes, painéis e tubulações. Disponível em 
alumínio ou aço inox, com duas opções de construção compacta ou modular que 
faz com que o tempo de montagem e espaço seja reduzido. Através de um 
sensor você recebe o feedback elétrico da posição da válvula, sem contar no 
protetor de exaustão que previne a entrada de gases e partículas do meio 
ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.norgren.com/br
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DART Fieldbus – A Evolução da Segurança Intrínseca 

A Pepperl+Fuchs lançou os componentes FieldConnex para PROFIBUS PA e Foundation 
Fieldbus H1, que tornaram o Tronco de Alta Potência intrinsecamente seguro por inteiro. Agora 
com o desenvolvimento das Fontes de Alimentação DART Fieldbus e os Protetores de Segmento 
DART que permitem segmentos muito mais seguros para uso em áreas classificadas na Zona 1. 
Agora, mais do que nunca, os seus processos e investimentos estão totalmente protegidos. 

DART é certificado de acordo com o padrão IEC 60079-11, além de ser fácil de projetar e de usar, 
requer mínima documentação e não precisa de cálculo para validação.   

A Simplicidade da Segurança Intrínseca 

Uma nova Tecnologia está se destacando. Com o Reconhecimento Dinâmico e Extinção do Arco 
Voltáico, a Pepperl+Fuchs apresenta um conceito totalmente inovador para circuitos elétricos 
intrinsecamente seguros. Ele não apenas evita a formação de uma faísca, como limita 
drasticamente o máximo de energia possível, usando um circuito eletrônico dinâmico, que impede 
automaticamente o fluxo da tensão antes que uma faísca forme uma atmosfera explosiva. Durante 
diversas apresentações realizadas na Reunião Geral da NAMUR na Alemanha, a Pepperl+Fuchs 
apresentou a sua invenção, a qual especialistas consideram uma verdadeira revolução, tornando-
se objeto de discussão na indústria de processos. Nesses eventos estamos aptos para discutir 
aplicações práticas desta tecnologia para áreas classificadas, o que gera novas oportunidades 
para o setor da indústria de processos a nível mundial. 

O DART-Fieldbus disponibiliza: 

Um segmento fieldbus completamente intrinsecamente seguro para grupos IIB e IIC com 
redundância real de alimentação. 
Tronco: Alta Energia  – Protegido pelo DART 
Spur: Conecta todos os dispositivos 

Principais Atributos 

■ Cabo tronco até 1000 m 
■ Redundância de Alimentação Embutida 
■ Mesma topologia de uma aplicação de Tronco de Alta Potência 
■ Para FOUNDATION FIELDBUS H1 e PROFIBUS PA 

                

O DART Fieldbus é certificado de acordo com o padrão internacional IEC 60079 

 



O DART estabelece um fim nas limitações de energia já conhecidas e permite o uso de 
dispositivos de campo intrinsecamente seguros com uma tensão nominal de até 50 watts dentro 
de uma área classificada.  

Dispositivos da Tecnologia DART: 

No tronco – Fácil e Rápido 

■ Instalar 1 PowerHub DART redundante  
■ Utilizar cabo fieldbus tipo 'A' 
■ Utilizar até 1000 m de cabo tronco 
■ Instalar até 4 Protetores de Segmento DART 

 

 

 

Aplicações: 

Instrumentação de Campo 

■ Fieldbus 
■ Válvulas de Controle       
■ Medidores de Fluxo Magnéticos 
■ Medidores de Fluxo Coriolis         
■ Detectores de Gás e Incêndio     

Outros Equipamentos                    

■ Sinais Óticos e Acústicos                
■ Servo Mecanismos                           
■ Iluminação                           
■ Equipamentos Analíticos               
■ Balanças                                
■ IHMs e PCs 
■ Ethernet com Energia 

 
 
Pepperl+Fuchs Ltda. – São Bernardo do Campo, São Paulo, Brasil   

www.pepperl-fuchs.com.br , mferraioli@br.pepperl-fuchs.com , csantos@br.pepperl-fuchs.com  

http://www.pepperl-fuchs.com.br/
mailto:mferraioli@br.pepperl-fuchs.com
mailto:csantos@br.pepperl-fuchs.com


 
 
Faça a diferença na vida de alguém — torne-se um mentor da ISA 
 
 
Você se sente bem ao ajudar as pessoas? 
 
Você é um associado da ISA que tem interesse em ajudar outros profissionais da área de 
automação? Compartilhar sua experiência e sabedoria é uma ótima maneira de fazer a diferença 
na vida e na profissão de outras pessoas.   
 
Nós precisamos de mentores!  
  
Faça parte do Programa de Mentores da ISA e ajude um jovem associado profissional ou 
associado estudante na sua carreira. Neste papel de consultoria online, você pode ajudar um 
jovem profissional de automação a encontrar os recursos e os contatos necessários para o 
desenvolvimento bem sucedido de sua carreira. Você pode ajudar um estudante a definir se a 
carreira em automação e controle é o caminho certo para ele. Pense ainda mais longe — você 
pode fazer a diferença no desenvolvimento da força de trabalho da nação! 
 
Tornando-se um mentor 
 
Como o Programa de Mentores é um programa online, não existe a necessidade de viagens ou 
reuniões presenciais, além de estar disponível globalmente. Os associados da ISA são 
encorajados a se registrar e participar. Você pode encontrar mais informações sobre como se 
tornar um mentor e realizar seu registro no programa através do link http://www.isa.org/mentor. 
 
Poder contar com um mentor é um dos valiosos benefícios da ISA que apenas são possíveis 
graças aos esforços de associados voluntários como você, e proporciona a você mais uma 
oportunidade de dizer: “Eu tenho orgulho de ser um associado da ISA.” 
 
Veja abaixo alguns depoimentos de mentores da ISA: 
 

• “A instrumentação e os sistemas de controle têm sido bons comigo e eu espero ajudar 
estudantes e jovens profissionais com este programa.“ 

 
• “Eu fui mentor de um estudante que entrou em contato comigo recentemente, 

agradecendo a ajuda e me dizendo que seguiu meus conselhos; ele tinha acabado de 
ser promovido. Aquilo fez valer o meu dia!” 

 
• “Minha experiência em realizar o trabalho de mentor ao longo dos últimos anos tem sido 

muito gratificante.” 
 

• “Eu trabalhei com pelo menos cinco estudantes e consegui responder suas questões 
referentes a planejamento de carreira, benefícios de ser um associado da ISA, salários e 
benefícios, entre outros. Eu sinto que consegui orientá-los de forma eficiente, graças a 
minha longa experiência no campo. Eu também consegui orientá-los a escrever um bom 
currículo.” 



CALENDÁRIO DE EVENTOS 2012 
 

Evento Local 
Data 

Prevista 

 

AGOSTO 

 Novas tecnologias, produtos e tendências na área de Automação 
e Instrumentação  

Cubatão/SP  23-08-2012  

SETEMBRO 

 CCM s Inteligentes: tecnologias, topologias e certificações  Cubatão/SP  13-09-2012  

NOVEMBRO 

 Soluções de automação para energias renováveis (solar, eólica e 
biomassa)  

São Paulo/SP  22-11-2012  

DEZEMBRO 

 Encontro Anual dos sócios e parceiros da Seção SP  São Paulo/SP  04-12-2012  

 

 

 
 

 

http://www.isasp.org.br/index.php?p=31&id=56
http://www.isasp.org.br/index.php?p=31&id=56
http://www.isasp.org.br/index.php?p=31&id=56
http://www.isasp.org.br/index.php?p=31&id=56
http://www.isasp.org.br/index.php?p=31&id=60
http://www.isasp.org.br/index.php?p=31&id=60
http://www.isasp.org.br/index.php?p=31&id=60
http://www.isasp.org.br/index.php?p=31&id=57
http://www.isasp.org.br/index.php?p=31&id=57
http://www.isasp.org.br/index.php?p=31&id=57
http://www.isasp.org.br/index.php?p=31&id=57
http://www.isasp.org.br/index.php?p=31&id=58
http://www.isasp.org.br/index.php?p=31&id=58
http://www.isasp.org.br/index.php?p=31&id=58


 

FAÇA PARTE DE UM SELETO GRUPO DE PROFISSIONAIS 

Conheça as vantagens: 

 NORMAS GRATUITAS - Associados ISA tem acesso ao banco de normas técnicas, e na sua 

maioria são gratuitas para sócios, podendo ser feito download das mesmas. Para as normas 

pagas, associados recebem um desconto expressivo!  

 SEMINÁRIOS TÉCNICOS VIA WEB - Acesso livre e ilimitado a uma biblioteca de mais de 40 

seminários on-line que cobrem os tópicos mais atuais do setor.  

 BIBLIOTECA TÉCNICA - Acesso ilimitado a downloads a partir da biblioteca ISA, que possui 

mais de 2.500 documentos técnicos publicados em conferências/simpósios próprios.  

 REVISTA INTECH - Assinatura gratuita da InTech Magazine (Inglês) e da InTech América da Sul 

(português), as duas publicações mais qualificadas para profissionais de automação. 

 BASE DE DADOS – Acesso a uma base de dados com empregos na área técnica. 

 DIVISÕES TÉCNICAS - Una-se a uma rede de profissionais de automação que compartilham os 

mesmos interesses técnicos que você. Os membros estudantes ganham duas inscrições gratuitas 

em divisões técnicas. 
 NETWORKING Online – Através do website http://www.isa-online.org você estará conectado a 

uma rede de profissionais de automação do mundo todo, para troca de idéias e assessoramento 

técnico. Através do website http://automation.isa.org/ você tem acessoa  um blog para partilhar 

informações e resolver problemas. 

Expanda sua rede de contatos: 

 ISAJOBS.ORG - Inscrição on-line gratuita de seu currículo profissional.  

 SEÇÃO LOCAL - Oportunidade de relacionamento com profissionais de automação em sua área 

local: para reuniões, treinamentos, eventos, e mais.  

Desenvolvimento Profissional 

 OPORTUNIDADES DE LIDERANÇA - Desenvolva suas habilidades de liderança participando de 

forma on-line e gratuita, do Leadership Development Certificate Program (Programa de 

Certificação e Desenvolvimento de Lideranças);  

 DESCONTOS - Aproveite as vantagens exclusivas para membros associados, como ótimos 

descontos em produtos (livros, vídeos e softwares) da ISA, treinamentos e inscrições em eventos;  

 CERTIFICAÇÃO E LICENCIATURA - Orgulhe-se da sua profissão! A ISA oferece programas de 

certificação profissional como: Certificação de Profissional de Automação (CAP); Certificação de 

Técnico de Sistemas de Controle (CCST), e Certificação de Mecânico de Manutenção Industrial 

(CIMM), além do programa de licenciatura para Engenheiro de Sistemas de Controle (CSE);  

 PROGRAMA DE ORIENTADORES - Estude on-line orientado pelos profissionais mais experientes 

http://app.en25.com/e/er.aspx?utm_campaign=Networking%20Benefit%208JUL11%20-%20BS&utm_medium=email&utm_source=Eloquatome.guerra@poyry.com&s=1938&lid=37&elq=dc22bc063a7646c58f454e2e96aaba2e
http://automation.isa.org/


do setor.  

Taxas: U$ 50 (profissional) e U$ 10 (Estudante) 
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