
 
Fevereiro / 2012 

Editorial 
  
Esta é a primeira edição de 2012 do newsletter bimestral da ISA Seção São Paulo. Nesta 

edição, são apresentados três 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 Cubatão no dia 09 de Fevereiro, no CEFET (Centro Federal de Educação 

Tecnológica de São Paulo – Unidade Cubatão), cujo tema foi “Soluções para Automação 

Elétrica, Gerenciamento de Energia, Eficiência Energética e Smart Grid”. 

Confira também o calendário de eventos de 2012 atualizado. 

Carlos Gury – ISA Seção SP – Comitê de Publicações 
      A.Tomé Guerra – ISA Seção SP – Comitê de Publicações 

Visitem também o nosso site: www.isasp.org.br 

 
Nesta Edição! 
  
EVENTOS: 

- ETM sobre Soluções para Automação Elétrica, Gerenciamento de Energia, Eficiência 
Energética e Smart Grid  

http://www.isasp.org.br/site/newsletter/Fevereiro_2012_pag 2 
 

ARTIGOS TÉCNICOS: 
- Invensys Adota Tecnologias de Virtualização da VMWare e Microsoft Hyper-V  
http://www.isasp.org.br/site/newsletter/Fevereiro_2012_pag 3 

 

- Ilhas de Válvulas G3 com protocolo de comunicação DeviceLogix™  

 http://www.isasp.org.br/site/newsletter/Fevereiro_2012_pag 4 

 

- WESTLOCK CONTROLS faz novos investimentos no Brasil e aposta em conteúdo local 
 http://www.isasp.org.br/site/newsletter/Fevereiro_2012_pag 5 

 
INSTITUCIONAL: 
- Mensagem Institucional ISA– Programa de Mentores 
http://www.isasp.org.br/site/newsletter/Fevereiro_2012_pag_6 
 

CALENDÁRIO: 

- Calendário oficial de eventos para o ano de 2012 atualizado 
 http://www.isasp.org.br/site/newsletter/Fevereiro_2012_pag 7 

 
ASSOCIE-SE à ISA: 

http://www.isasp.org.br/
http://www.isasp.org.br/site/newsletter/novembro2010/pag2.php
http://www.isasp.org.br/site/newsletter/novembro2010/pag2.php
http://www.isasp.org.br/site/newsletter/Fevereiro_2012_pag%202
../../../../../Local%20Settings/Temp/~$wsletter_Setembro%202011_Pág%202.doc
http://www.isasp.org.br/site/newsletter/Fevereiro_2012_pag%203
../../../../../Local%20Settings/Temp/Newsletter_Setembro%202011_Pág%203.doc
http://www.isasp.org.br/site/newsletter/Fevereiro_2012_pag%204
../../../../../../../Particular/ISA%20SP/2011/Newsletter/Setembro_2011/Newsletter_Setembro%202011_Pág%203.doc
../../../../../../../Particular/ISA%20SP/2011/Newsletter/Setembro_2011/Newsletter_Setembro%202011_Pág%203.doc
http://www.isasp.org.br/site/newsletter/Fevereiro_2012_pag%205
http://www.isasp.org.br/site/newsletter/novembro2010/pag8.php
http://www.isasp.org.br/site/newsletter/Fevereiro_2012_pag
http://www.isasp.org.br/site/newsletter/novembro2010/pag9.php


http://www.isasp.org.br/site/newsletter/Fevereiro_2012_pag 8 

 

 

 
 
 

 
 

 

http://www.isasp.org.br/site/newsletter/Fevereiro_2012_pag%208


ISA SP ORGANIZA EVENTO SOLUÇÕES PARA AUTOMAÇÃO ELÉTRICA, GERENCIAMENTO 

DE ENERGIA, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E SMART GRID  NO CEFET EM CUBATÃO, EM 09-
02-2012 

 

Aconteceu no ultimo dia 09 de fevereiro de 2012, nas dependências do CEFET (Centro Federal de 
Educação Tecnológica de São Paulo – Unidade Cubatão), Polo de Cubatão o primeiro Evento Técnico da 

ISA Seção São Paulo programado para o ano de 2012. O referido evento contou com o tema “Soluções 
para Automação Elétrica e Gerenciamento de Energia: Smart Grid, IEC 61850 e Eficiência 
Energética” e reuniu mais de 70 pessoas do segmento de Instrumentação e Automação Industrial.  
A escolha do tema levou em consideração a região industrial de Cubatão que representa um dos mais 
importantes complexos de indústrias de base pertencentes aos setores: Química, Refinação de Petróleo, 
Petroquímico, Fertilizantes, Energético e Siderúrgico, trabalhando nessa região cerca de 50.000 pessoas. 

Como é de conhecimento a importância do petróleo em nossa sociedade, tal como está atualmente 
organizada, é extensa e fundamental. O petróleo não é apenas uma das principais fontes de energia 
utilizadas pela humanidade. Além de sua importância como fornecedor de energia, os seus derivados são a 
matéria-prima para a manufatura de inúmeros bens de consumo, e, deste modo, têm um papel cada dia 
mais presente e relevante na vida das pessoas. Diante disso, inúmeras tem sido as discussões de como 
obter ganho com a eficiência energética nas indústrias petroquímicas. Diante deste cenário, a ISA Seção 
São Paulo trouxe o tema Eficiência Energética em debate.  

Durante a realização deste Evento, 04 empresas fornecedoras de tecnologia, por intermédio de seus 
colaboradores expuseram as mais recentes novidades do setor através de apresentações de palestras 
técnicas. 

A empresa NATIONAL, por intermédio de seu colaborador, o Sr. Marcos Amorim, palestrou sobre o tema 
Soluções National Instruments para Automação, Eficiência Energética e SmartGrid, onde enfatizou 
que pontuou abordagens inovadoras em soluções de hardware e software para aquisição de dados, teste, 
medições  e automação em sistemas elétricos e eficiência energética, destacando-se as soluções NI Smart 
Grid Analyzer e NI PMUs (sincrofasores), baseados na plataforma de hardware reconfigurável NI Compact 
RIO e ambiente gráfico de desenvolvimento de sistemas NI LabVIEW. Foram apresentadas também 
ferramentas para medições de qualidade de energia. 
 
Na sequência o Evento contou com a participação da empresa Endress+Hauser, que através do Sr. André 
Nadais abordou o tema Monitoramento de Energia em Utilidades - Vapor - Água – Ar comprimido. 
Durante sua explanação apresentou uma solução de monitoramento de energia em utilidades industriais, 
mostrando principalmente a importância da medição na redução de perdas e algumas soluções de como 
implementar um monitoramento para alguns vilões na perda de energia, como a geração de vapor, ar 
comprimido e resfriamento de água. 

Após um intervalor para networking, os trabalhos foram retomados tendo na sequência a apresentação da 
Emerson Process, que abordou o temário SmartProcess – Soluções para o aumento da eficiência 
energética. Durante sua apresentação, foi possível identificar que todo processo pode e deve ser 
melhorado, inclusive conseguindo excelente ganhos trabalhando fortemente no conceito de Eficiência 
Energética. Nos dias de hoje, todas as grandes empresas vem massivamente encorajando e dando 
subsídios para que seus profissionais trabalhem com esse conceito e possam descobrir economias e 
ganhos que antes não eram vistos. A Palestra da Emerson Process Management foi voltada a esse 
conceito, incluindo: Ganhos com Eficiência Energética através da melhor solução voltada a medição de 
vazão e principalmente, soluções wireless voltadas a gerenciamento de purgadores e válvulas de pressão 
de alivio. 

A última palestra do Evento foi apresentada pelo Sr. Thiago Renda da Siemens e contou com o tema 
Otimização de recursos distribuídos de energia. Na sua apresentação, foi defendida a utilização de uma 
ferramenta que auxilie no processo de comercialização de energia da indústria, como por exemplo, 
gerencia os contratos de compra/venda de energia. Essa ferramenta sugere redução de custos de geração 
de energia, melhora o aproveitamento dos contratos (reduzindo penalidades), além de auxiliar no 
planejamento de investimento garantindo maior assertividade quanto a novos contratos de energia, 



aquisição de novas usinas e diversificação da matriz energética. 

O Evento foi encerrado com a reunião de todos os participantes para um coquetel de confraternização. 

Os artigos acima, na sua versão completa, estão disponíveis no nosso site para consulta no 
endereço: http://www.isasp.org.br/index.php?p=30&id=117# 
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Invensys Adota Tecnologias de Virtualização da VMWare e Microsoft Hyper-V 
 
 
 
 
 

A plataforma dos sistemas ArchestrA System Platform 2012 e Wonderware InTouch 2012 estão agora 
certificadas para as soluções VMware, incluindo VMware vSphere versão 5.0 e ESXi versão 5.0 para aplicações 
de missão crítica.  
 
O software de virtualização, assim como os ofertados pela Microsoft e VMware, transforma ou “virtualiza” um 
hardware de computador, por exemplo, a CPU, disco rígido e controladora de rede, para criar um computador 
virtual que execute seu próprio sistema operacional e aplicações, tal como um computador “real”. Através do 
compartilhamento de recursos entre cada um, múltiplos sistemas operacionais podem ser executados 
simultaneamente num único computador físico. E uma vez que adota a CPU, memória e dispositivos de rede do 
“host”, uma máquina virtual é completamente compatível com todos os sistemas operacionais padrão de 
mercado, aplicações e drivers. 
 
Com a virtualização, os usuários podem seguramente executar vários sistemas operacionais e aplicações ao 
mesmo tempo, em um mesmo computador, com cada um tendo acesso aos recursos que necessite e quando os 
necessite. Tudo isto é possível com hardware e sistemas operacionais padrão de mercado. 

Embora a tecnologia por trás seja sofisticada, a virtualização fornece benefícios que são muito mais simples de 
entender e aceitar. Na medida que elimina as dependências entre o hardware físico e o software, o cliente tem 
mais escolhas para melhor gerenciar suas aplicações, servidores e equipamentos. Um dos muitos benefícios é a 
habilidade de mover máquinas virtuais entre computadores “host”, o que  permite uma variedade de diferentes 
cenários “fail-safe” de serem implementados, com cada um disponibilizando opções de diferentes níveis de 
redundância, os quais fazem os sistemas mais robustos e menos suscetíveis a falhas, além de mais simples de 
atualização.  

 
 

“Historicamente, soluções de alta disponibilidade e recuperação de desastres em sistemas de controle 

supervisório tem altos custos de implementação, não apenas pelos custos de hardware e software, mas também 
devido aos encargos administrativos adicionais, citou Maryanne Steidinger, diretor de marketing de produtos da 
Invensys Operations Management”.  
 

“Usuários finais estão rapidamente implantando soluções de virtualização para reduzir o número de servidores 
físicos necessários em suas plantas, para permitir reduzir seus custos de hardware, custos de TI e contas de 
energia,” disse Craig Resnick, vice-presidente da ARC Advisory Group. “A tecnologia de virtualização auxilia os 
usuários finais na implantação de sistemas de alta disponibilidade, recuperação de desastres e soluções de 
tolerância a falhas, do modo como são usados para rapidamente recolocar as plantas em operação após uma 
falha de computadores, independente de onde estejam instalados. A certificação da “Invensys Operations 
Management” para ambos o VMware e o Microsoft Hyper-V assegura que os clientes estão cobertos e 
protegidos independentemente de sua escolha de plataforma.” 
 
“No evento OpsManage de 2011, nós implementamos e demonstramos um cenário onde um sistema primário 



 

completo na Flórida falhou e o mesmo foi comutado para um sistema de recuperação de desastres na 
Califórnia”,  disse Steidinger. “Os clientes ficaram impressionados com a facilidade e velocidade com que o 
sistema de back-up assumiu o controle, usando apenas hardware de mercado. Esta é a flexibilidade que eles 
estão procurando, para modernizar e otimizar seus negócios.” 
 

 

 

 

 
 

 
 

 



Ilhas de Válvulas G3 com protocolo de comunicação DeviceLogix™ 
 
 
O revolucionário terminal de válvulas pneumáticas G3 fornece um display com linguagem simples em 
cada módulo, com botões acessíveis e menus intuitivos para configurações e diagnósticos 
incrivelmente simples.  
 
Outra diferença marcante: a arquitetura de distribuição dos módulos de I/O mais flexível e acessível 
da indústria. Possui Módulos I/O idênticos (digitais ou análogos) que podem ser utilizados em 
terminais centralizados como também em terminais remotos direcionados para onde forem 
necessários em sua aplicação. 
 
Único no mercado com Módulo de Recuperação Automática (ARM-Automatic Recovery Module) 
salva e restitui todos os dados de configuração do terminal para assegurar uma troca rápida.  
A plataforma G3 da Numatics apresenta fácil configuração, comissionamento e diagnóstico, além da 
vantagem de possuir diversos protocolos de comunicação integrados, como: DeviceNet™ / 
DeviceNet™ w/Quick Connet / DeviceNet™ w/DeviceLogix™ / Ethernet/IP™ / Profibus-DP® / 
PROFINET® / CANopen® / EtherNet Modbus-TCP. 
 
Entre eles destacamos o DeviceLogix™, tecnologia da Rockwell Automation que permite o nó 
DeviceNet ser programado para executar uma sequência independentemente  do controle para o 
PLC/IPC principal. 
 
A programação do nó habilitado com DeviceLogix™ é feita utilizando a ferramenta de software de 
comissionamento de DeviceNet padrão, RSNetWorx para DeviceNet, da Rockwell Automation.  O 
software de programação apresenta um ambiente gráfico de fácil compreensão, onde os usuários 
podem simplesmente “arrastar e soltar” blocos de função lógica (isto é, AND, NAND, OR, NOR, XOR, 
XNOR, RS LATCHES, COUNTERS e TIMERS) numa página e interligá-las para desenvolver a 
sequência necessária, ou uma programação de lógica em degraus pode ser usada para desenvolver 
uma sequência.  A sequência programada é baixada ao nó através de uma conexão de comunicação 
DeviceNet padrão, portanto múltiplos nós podem sem programados na mesma rede.    
 
A Numatics integrou esta tecnologia licenciada na sua série compatível de manifold de válvulas 
compatíveis com DeviceNet, que combina a funcionalidade de um sistema modular de válvula 
pneumática com I/O integrado. 

 

 
 
 



WESTLOCK CONTROLS FAZ NOVOS INVESTIMENTOS NO BRASIL E APOSTA 
EM CONTEÚDO LOCAL. 
 
A nova linha de produção da empresa no Brasil reforça o seu compromisso em atender seus 
clientes com maior eficiência, competitividade e conteúdo local. 

 
Em setembro de 2011, a Westlock Controls, líder mundial em sistemas de comando e 
monitoramento para válvulas industriais em rede e ponto‐a‐ponto, implantou no Brasil uma 

nova linha de produção em sua planta, localizada em Sorocaba (SP), que será responsável 
pela fabricação de dois novos produtos no Brasil: 

• O novo posicionador inteligente ICoT 2 (desenvolvido e agora fabricado no Brasil), nas 
versões em resina de engenharia, alumínio “copper‐free” e aço inoxidável 316, com 

certificações INMETRO Ex ia (intrinsecamente seguro), Ex nA (não acendível) e Ex d 
(à prova de explosão), com FDT/DTM e EDD e protocolos de comunicação digital 
HART™, Foundation Fieldbus™ e em breve PROFIBUS© PA. Esta nova versão 
permite maior confiabilidade e segurança nas aplicações críticas em indústrias 
exigentes, como: óleo e gás, petroquímicas, nucleares, farmacêuticas e outros. A sua 
tecnologia e qualidade comprovada, oferecem recursos novos e mais poderosos, com 
desempenho aperfeiçoado e maior versatilidade; 

• O transmissor de posição Digital EPIC, com invólucros em alumínio “copper‐free” e aço 

inoxidável 316, certificações INMETRO Ex ia (intrinsecamente seguro) e Ex d (à prova 
de explosão), com FDT/DTM e EDD e protocolos de comunicação digital HART™ e 
Foundation Fieldbus™. O Digital EPIC é um transmissor de posição inteligente com 

micro‐processador que disponibiliza sinal analógico de 4 a 20 mA indicando posição 

exata da válvula e possui comunicação digital via HART™ ou Foundation Fieldbus™. 
Ele também oferece a função de Partial Stroke Testing para sistemas instrumentados 
de segurança (SIS/SIL) e Emergency Shutdown (ESD). 

 
“Além das aquisições de maquinários, hardware e software para a fábrica, investimos também 
na capacitação de nossos colaboradores que estarão frente a este novo desafio, com 
treinamentos realizados no Brasil e em nossa matriz, nos EUA. Neste começo, fizemos um 
investimento inicial em peças e componentes para assegurar a fabricação do primeiro lote para 
estoque”, diz o Engo Luiz Franco, Gerente Geral de Vendas da Westlock Controls Brasil para a 
América Latina. 
De acordo com o executivo, esta estratégia faz parte de um plano global de investimentos nos 

países emergentes, onde a economia encontra‐se fortemente aquecida e a indústria em franco 

desenvolvimento. Os investimentos em solo brasileiro garantem o suprimento da demanda 
nacional e para todos os demais países da América Latina. “O nosso comprometimento com o 
mercado latino americano, principalmente o brasileiro, está a cada dia mais forte e evidente 
para nós e para os nossos clientes. Recentemente realizamos o lançamento do Smart Center e 
marcamos o início de um novo cenário estratégico da Actuation & Controls (A&C) no Brasil. 
Com a expansão de nossa fábrica, assumimos um posicionamento mais forte e sólido no 
mercado, oferecendo produtos de alto desempenho, qualidade e agora com custos mais 
competitivos, prazos de entrega ainda menores e conteúdo local“, complementa Franco. 
 
SOBRE A ACTUATION & CONTROLS 

✓ Actuation & Controls (A&C) é uma divisão da multinacional Tyco Flow Control e é o 
resultado da sinergia de três marcas líderes mundial em seu segmento: 

✓ Biffi, desde 1955 é líder de mercado na produção de atuadores para válvulas industriais 
e o único fabricante a oferecer uma vasta gama de atuadores elétricos, pneumáticos, 
hidráulicos, gás/hidráulicos e subsea; 

✓ Morin, desde 1989 é líder de mercado na produção de atuadores para válvulas 
industriais e fabricante de atuadores pneumáticos e hidráulicos de ¼ de volta; 

✓ Westlock Controls, desde 1985 é pioneira e líder mundial no desenvolvimento e 
fornecimento de tecnologias inovadoras para sistemas de comando, controle e 
monitoramento de válvulas industriais, ponto‐a‐ponto e em rede. 

Em 8 de junho de 2011, a A&C inaugurou em sua planta em Sorocaba (SP) o Smart Center, 
um centro de desenvolvimento de tecnologias e aplicações para automação de válvulas 

(baseadas em protocolos de redes digitais ou ponto‐a‐ponto) com um time de engenheiros 



especializados e treinados internacionalmente. O Smart Center integra o time de engenharia da 
Westlock Controls no Brasil, que conta desde 2007 com um Centro de Pesquisa e 
Desenvolvimento de Novos Produtos na cidade de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. 
 
Danilo Guerra 
Tel.: + 55 11 2588‐1433 | Cel.: + 55 11 9461‐1090 

dguerra@westlock.com.br | www.westlock.com.br 

 



 
 

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 

 

ABRIL 

 Sistemas Instrumentados de Segurança (SIS)  São Paulo/SP  12-04-2012  

JUNHO 

 Soluções Wireless aplicadas em Automação Industrial  Mauá/SP  14-06-2012  

AGOSTO 

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

São Paulo/SP  16-08-2012  

SETEMBRO 

 Encontro Técnico Mensal  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  
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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 do setor.  

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


