
 

Dezembro / 2012 

Editorial 
  

Esta é a sexta e última edição de 2012 do newsletter bimestral da ISA Seção São Paulo. 
Nesta edição, são apresentados dois artigos técnicos, além de uma mensagem 

institucional da ISA para o Programa de Mentores. 

Apresentamos também um resumo do nosso último ETM (Encontro Técnico Mensal), 
realizado em São Paulo no dia 22 de Novembro, no Auditório de Engenharia Elétrica da 
USP, cujo tema foi “Soluções de Automação para Energias Renováveis”. Vejam também o 
resumo do nosso Encontro Anual de fim de ano dos Sócios e Parceiros da Seção SP. 

Confira também o calendário preliminar com os temas dos eventos para 2013. 

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 
 
Nesta Edição! 
  

EVENTOS: 
- ETM “Soluções de Automação para Energias Renováveis (Solar, Eólica e Biomassa)”  
http://www.isasp.org.br/site/newsletter/Dezembro_2012_pag 2 
 
- Encontro Anual de fim de ano dos Sócios e Parceiros da Seção SP  
http://www.isasp.org.br/site/newsletter/Dezembro_2012_pag 3 

 
ARTIGOS TÉCNICOS: 
- Válvula de Baixa Potência com certificação ATEX e IECEx  
http://www.isasp.org.br/site/newsletter/Dezembro_2012_pag 4 

 

-  Produtos de monitoramento embarcado da NI minimizam o tempo de inatividade, 

previnem falhas estruturais e analisam fadiga 

 http://www.isasp.org.br/site/newsletter/Dezembro_2012_pag 5 

 

INSTITUCIONAL: 
- Mensagem Institucional ISA– Programa de Mentores 

http://www.isasp.org.br/site/newsletter/Dezembro_2012_pag_6 

 

CALENDÁRIO: 
- Calendário preliminar com os temas dos eventos para 2013 

 http://www.isasp.org.br/site/newsletter/Dezembro_2012_pag 7 

 

http://www.isasp.org.br/
http://www.isasp.org.br/site/newsletter/novembro2010/pag2.php
http://www.isasp.org.br/site/newsletter/Dezembro_2012_pag%202
http://www.isasp.org.br/site/newsletter/novembro2010/pag2.php
http://www.isasp.org.br/site/newsletter/Dezembro_2012_pag%203
http://www.isasp.org.br/site/newsletter/Dezembro_2012_pag%204
http://www.isasp.org.br/site/newsletter/Dezembro_2012_pag%205
http://www.isasp.org.br/site/newsletter/novembro2010/pag8.php
http://www.isasp.org.br/site/newsletter/Dezembro_2012_pag


ASSOCIE-SE à ISA: 
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ISA SP ORGANIZA EVENTO “SOLUÇÕES DE AUTOMAÇÃO PARA 
ENERGIAS RENOVÁVEIS (SOLAR, EÓLICA E BIOMASSA)” NO 
AUDITÓRIO DE ENGENHARIA ELÉTRICA DA USP, EM 22-11-2012 
 

Aconteceu no ultimo dia 22 de novembro de 2012, nas dependências do Auditório de Engenharia Elétrica 
da USP, em São Paulo, o sexto Evento Técnico da ISA Seção São Paulo programado para o ano de 2012. 

O referido evento contou com o tema “Soluções de Automação para Energias Renováveis (solar, 
eólica e biomassa)” e reuniu mais de 60 pessoas do segmento de Instrumentação e Automação 
Industrial.  

A escolha do tema levou em consideração este novo tema que tem trazido novas tecnologias e aplicações 
num mercado em que o custo de produção da energia elétrica tem sido um fator preponderante para 
disponibilizar novas fontes de geração e que não afetem o meio ambiente. 

Durante a realização deste Evento, duas empresas fornecedoras de tecnologia, por intermédio de seus 

colaboradores expuseram as mais recentes novidades do setor através de apresentações de palestras 

técnicas.  

Ocorreu também uma apresentação técnica do professor Dr. Marco Antonio Saidel, mestre e doutor em 

Engenharia Elétrica pela Escola Politécnica da USP, e professor livre-docente da Escola Politécnica da 

USP atuando nas áreas de Eficiência Energética, Gestão de Energia, Planejamento Energético e Análise 

de Risco. O professor palestrou sobre o tema Matriz Energética Brasileira: Situação Atual e 

Perspectivas Futuras. 

A empresa NATIONAL, por intermédio de seu colaborador, o Sr. André Pereira, palestrou sobre o tema 

Energia Solar – Tecnologias essenciais para teste, controle e monitoramento, onde apresentou as 

tecnologias para geração de energia solar baseadas em Células Fotovoltaicas e em Coletor Solar Térmico, 

enfatizando que os principais desafios são: diminuir o custo por watt, aumentar a adoção da tecnologia, 

promover a inovação. Foi apresentada uma visão geral de uma planta fotovoltaica, com seus vários 

componentes e um sistema remoto de monitoramento/controle, também foi apresentado um estudo de caso 

da GigaMat Technologies, para realizar a seleção de pastilhas de semicondutores e atingir ou exceder a 

precisão e repetibilidade de equipamento de padrão industrial. 

A empresa RUN TIME, através do Sr. Marcelo Rodrigo Bovo, abordou o tema Soluções de Automação 

para Energias Renováveis: Biomassas.  A palestra teve como objetivo abordar os assuntos referentes à 

energias renováveis, utilizando caldeira de biomassa como desenvolvedora da energia. O assunto é um 

tema que atrai muita atenção, já que geração e cogeração de bioenergia é um assunto bastante utilizado, 

além da preocupação com o meio ambiente. Além de que, a cogeração é uma forma de trabalho onde se 

preserva o meio ambiente ao utilizar recursos (biomassa) como combustível para a caldeira. Quando o 

combustível é queimado, o calor produzido faz com que a água entre em ebulição e produza vapor, o qual 

movimenta uma turbina que por sua vez fica acoplada ao gerado elétrico que, ao movimentar-se, produz 

eletricidade, ou seja, toda energia térmica é convertida em energia elétrica. 

Os artigos acima, na sua versão completa, estão disponíveis no nosso site para consulta no endereço: 
hthttp://www.isasp.org.br/index.php?p=30&id=127  

 

 

   



ISA SEÇÃO SP ENCERRA ATIVIDADES COM ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO  PARA 
SÓCIOS E PARCEIROS  -   04-12-2012 

A integração dos sócios foi a principal estratégia usada pela Diretoria da ISA Seção SP para o encerramento de 
suas atividades de 2012.  

O Evento aconteceu no dia 04 de dezembro,  na Chácara Santo Antonio (Murimarelo Bar), na cidade de São Paulo, 
reunindo aproximadamente 50 associados. 

O intuito do Evento foi o de aproximar e reencontrar o corpo de associados e parceiros da Seção, num ambiente 
informal e descontraído, e em paralelo realizar a votação para a nova presidência da Seção para o biênio 2014-
2015.  

Nesta data também foi feita uma homenagem ao professor Deusdedit Carvalho de Moraes, que veio a falecer em 
março deste ano. Outra homenagem foi feita para Claudio Makarovsky pelo importante serviço prestado à 
comunidade de automação industrial e controle de processos. 

Também foram homenageados: Nilson Kasita pela presença assídua em nossos eventos técnicos e a National 
Instruments também pela presença assídua em nossos eventos técnicos e por todo apoio institucional dado ao 
longo deste ano.  

No evento também ocorreu a distribuição de alguns brindes aos sócios que estiveram presentes. 

Trata-se da 3º edição deste Evento, sendo o primeiro ocorrido em 2009, ocasião da comemoração dos 20 anos da 
Seção.  

Atualmente a Seção SP é a maior Seção do Distrito 4 em número de sócios profissionais, totalizando perto de 250 
pessoas, além disso, a Seção é a mais antiga do Distrito. 

No ano de 2012, a Seção organizou 6 Eventos técnicos, os quais reuniram  mais de 500 pessoas, sendo que 
alguns destes Eventos ocorreram dentro de importantes indústrias/entidades. 

 

  

 

 



 

 

 

Válvula Baixa Potência Série 327 – Sil 3 

 

 

 

A válvula 327 é uma Válvula Universal de baixa potência para aplicações de 3/2 ou 2/2 NA & NF 
de ação direta. Atua com baixa potência sem a necessidade de válvula piloto. A mesma família 
de válvulas 327 para diferentes métodos de proteção agora disponível na versão 
Intrinsecamente Segura; 
 
A válvula Possui certificação ATEX e IECEx pelas mais recentes normas. Invólucros de robustez 
comprovada e com a mais alta segurança Ex, comprovada pela marcação:  II 1G Ex ia IIC T6 
Ga. 
 
Disponível na versão resistente à corrosão totalmente em aço inoxidável 316, indicado para 
sistemas de segurança; Certificação Exida para SIL 3. 
 
 
 
Outras características:  

 

 Utiliza corpo 327 padrão em latão, Aço Inox. 316L ou Alumínio, conexões NPT, BSP ou 
NAMUR;  

 Vedações e anéis orientadores especiais não-aderente;  

 Intensificador de Potência Segura de alta capacidade encapsulado na bobina;  

 Invólucros em aço carbono ou aço inox IP67; 

 Bobina classe H de baixa potência para uma vida útil extremamente longa; 

 Conexões elétricas fornecidas com entradas M20 ou ½ NPT”; 
 Invólucros rotativos e bloqueáveis;  

 Nova construção de núcleo para melhor desempenho. 
 

 

 
Sites:  www.ascoval.com.br - www.ascovalve.com - SAC :  0800-555334  
E-mail: ascoval@emerson.com - Tel.: (55-11) 4208-1700     

 

mailto:ascoval@emerson.com


 
 

Produtos de monitoramento embarcado da NI minimizam o tempo de inatividade, 
previnem falhas estruturais e analisam fadiga 

 

Destaques da notícia 

 O nó de tensão/completamento de ponte NI WSN-3214 possui aquisição de forma de onda 

temporizada por hardware e é ideal para monitoramento sem fio da saúde estrutural de pontes, 

edifícios e equipamentos. 

 Com faixa de tensão estendida, taxas de amostragem mais rápidas e maior excitação piezoelétrica 

com eletrônica embarcada, o módulo da série C NI 9232 é uma placa de aquisição de dados 

otimizada para acelerômetros, tacômetros e sondas de proximidade em aplicações de 

monitoramento de condição. 

 

AUSTIN, Texas – National Instruments (Nasdaq: NATI) hoje anuncia dois novos produtos para ajudar 

engenheiros a monitorar máquinas, equipamentos pesados e infraestrutura em envelhecimento. Os 

engenheiros podem integrar o nó de tensão para rede wireless de sensores (Wireless Sensor Network - 

WSN) e módulos da série C com o NI CompactRIO para manutenção preditiva, possibilitando a prevenção 

de falhas, análise de fadiga, além de menores custos de operação e tempo de inatividade menor. 

 

Depoimento 

“Com as redes wireless de sensores da NI e o novo nó WSN de tensão, nós podemos monitorar facilmente 

estruturas críticas sem cabos excessivos,” disse Sharon L. Wood, professora e chefe de departamento de 

engenharia ambiental, civil e arquitetônica na Universidade do Texas em Austin. “Nós usamos os nós WSN 

que são programáveis com o LabVIEW para análise onboard de dados de tensão, para obter um 

entendimento profundo de resposta estrutural.” 

 

Recursos do produto 

Nó de tensão WSN-3214  

 Quatro canais de entrada analógica que suportam configuração de quarto, meia e ponte completa 

 Dois canais de E/S digital para detecção de eventos e controle programático 

 Habilidade de realizar processamento de dados onboard, salvar dados localmente, ou predizer 

condições de falha com o módulo NI LabVIEW WSN 

Módulo da série C NI 9232 

 Faixa de entrada de ±30 V, corrente de excitação para IEPE de 4 mA e largura de banda de 41 kHz 

 Terminais de parafusos e detecção de sensor em curto/aberto para uso em aplicações contínuas de 

monitoramento industrial. 

 



 
 
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 PRELIMINAR DE EVENTOS 2013 
 

 

 
 

Mês Título 
Local previsto 

(à confirmar) 

Fevereiro Sistemas Instrumentados de Segurança (SIS) Cubatão 

Abril Válvulas de controle de processos Mauá 

Junho Evolução dos sistemas SCADA, PIMS e MES USP 

Agosto Comunicação sem fio aplicada na Automação Industrial Cubatão 

Setembro Analisadores de processo Mauá 

Novembro Redes industriais: topologias e protocolos USP 

 



 

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);  

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/


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

experientes do setor.  

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


