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Em nossos boletins selecionamos as principais notícias e atividades que a ISA São Paulo
Section oferece aos profissionais de automação industrial, bem como os eventos da ISA
internacional. 
 
Nesta edição, destacamos a realização do III Encontro Técnico ISA São Paulo na
Eletropaulo, que este ano teve como tema principal "Gestão de Ativos de Automação".
O evento contou com sete empresas patrocinadoras e com o apoio da Gerência de
Automação da Eletropaulo. Leia mais na seção "notícias", que traz também a edição
mais recente da Revista InTech. 
 
Na seção "artigos traduzidos" apresentamos dois artigos originalmente publicados na
Revista InTech, edição de maio/junho de 2018, que foram traduzidos para o
português pela ISA São Paulo Section: "O que vem a seguir para o Big Data em
processos de manufatura" e "Acesso remoto simplificado". 
 
Na sequência, listamos os próximos treinamentos que serão realizados pela ISA São
Paulo Section e os Cursos do Programa de Certificação Profissional da ISA em
Segurança Cibernética. Todos já estão com inscrições abertas. 
 
Em "eventos internacionais da ISA" estão listados os eventos que acontecerão nos
meses de outubro: ISA@Montreal - Automation, Instrumentation, Control -
Symposium e Process Control and Safety Symposium and Exhibition (PCS).  
 
Por fim, cumprimentamos os novos membros da ISA e os que renovaram suas filiações
nos meses de julho e agosto:

Antônio José Sarmento
Antonio Tomé Guerra
Aristóteles Terceiro Neto
Augusto Passos Pereira
Bruno Vicente
Danilo Filardi Ribeiro
Edimir Batoni

Editorial

https://mailchi.mp/64da2494fdc4/boletim-isa-sp-julhoagosto-184813?e=[UNIQID]


Eduardo Schramm
Fábio Kempinas Romão
Francisco Nakamoto
Jeckson Nascimento
Jurandir Carnavale Junior
Manuel Alejandro Perez
Marcelo Salvador
Marcelo Tadeu Bertanha
Matheus Rondan Ferrazzo
Paulo José Derussi de Castro
Rafael Zimbardi
Ricardo Costa
Thiago Agnelli

Boa leitura! 
 
Julio Takai 
Presidente ISA São Paulo Section - 2018/2019

ISA São Paulo realiza III Encontro Técnico na
Eletropaulo 
 
O evento realizado em 31 de agosto na Sede da Eletropaulo,
em Barueri - SP, teve como tema principal "Gestão de Ativos
de Automação". Em sua terceira edição, o evento teve dez
palestras técnicas e quatro expositores e contou com a
participação de 120 pessoas, entre colaboradores da
Eletropaulo, integradores, empresas de engenharia e
fabricantes de tecnologia de automação e de sistemas de
gestão.
Leia mais

Mais um ano de parceria entre ISA São Paulo
Section e Baumier Automation 
 
A Baumier Automation, empresa que atua desde 2005 como
um distribuidor autorizado no Brasil de soluções de
comunicação para Redes Industriais, renovou por mais um ano
o apoio ao desenvolvimento das ações da maior associação
global de automação - ISA - através da São Paulo Section.
Leia mais

WAGO é a nova patrocinadora oficial da ISA São
Paulo Section 

Notícias

http://www.isasp.org.br/noticias/isa-sao-paulo-realiza-iii-encontro-tecnico-na-eletropaulo.html
http://www.isasp.org.br/noticias/baumier-e-isa-sao-paulo-section-mais-um-ano-de-parceria.html


 
No dia 1º de agosto demos início a uma importante parceria
com a WAGO, empresa que sempre participa de nossos
eventos e que, através desta iniciativa, ratifica a confiança em
nossas atividades. Agradecemos pela parceria com a nossa
Associação e por estarem sempre nos acompanhando de
perto! 
Leia mais

Edição da Revista InTech de Jul-Ago de 2018 
 
Já está disponível para leitura online a nova edição da
revista InTech. Membros da ISA recebem uma cópia impressa
da revista pelo correio. Ainda não é membro da
ISA? Clique aqui e veja como se associar. 
Leia mais 
 

Boletins ISA Distrito 4 na Revista C&I 
 
Confira os Boletins da ISA Distrito 4 (Brasil) na Revista
Controle & Instrumentação n° 236 e 237. O acesso é online e
gratuito!

O que vem a seguir para o Big Data em processos
de manufatura  
 
A ISA São Paulo traduziu o artigo "O que vem a seguir para
o Big Data em processos de manufatura", escrito por Michael
Risse, Vice-Presidente e CMO da Seeq Corporation, publicado
originalmente na Revista  InTech de Mai-Jun/2018.   
Leia aqui

Acesso remoto simplificado 
 
A ISA São Paulo Section traduziu o artigo "Acesso remoto
simplificado", escrito por Benson Hougland, Vice-Presidente de
Marketing e Estratégia de Produtos da Opto 22, publicado
originalmente na Revista InTech de Mai-Jun/2018.  
Leia aqui

Revista InTech: Artigos Traduzidos

http://www.isasp.org.br/noticias/wago-e-a-nova-patrocinadora-oficial-da-isa-sao-paulo-section.html
http://www.isasp.org.br/como-me-tornar-um-membro-da-isa.html
http://www.isasp.org.br/noticias/intech-de-jul-ago-2018.html
https://issuu.com/editora_valete/docs/ci236/12
http://issuu.com/editora_valete/docs/ci237/14
http://www.isasp.org.br/revista-intech/o-que-vem-a-seguir-para-big-data-em-processos-de-manufatura.html
http://www.isasp.org.br/revista-intech/acesso-remoto-simplificado.html


Especificação e Dimensionamento de Válvulas de Controle para a Indústria de
Processo 
25 a 27 de setembro de 2018, das 8h30 às 17h30 
São Paulo/SP  (saiba mais)

Instrumentação Básica 
15 a 19 de outubro de 2018, das 8h30 às 17h30 
São Paulo/SP  (saiba mais)

Próximos Treinamentos ISA São Paulo Section

Inscreva-se!

Inscreva-se!

http://www.isasp.org.br/calendario/treinamento-valvulas-de-controle-set2018.html
http://www.isasp.org.br/calendario/treinamento-instrumentacao-basica-out2018.html
http://www.isasp.org.br/inscricao-para-curso.html
http://www.isasp.org.br/inscricao-para-curso.html


Redes Industriais de Comunicação de Dados 
22 a 26 de outubro de 2018, das 8h30 às 17h30 
São Paulo/SP  (saiba mais)

Aprovando Projetos de Automação com Bases Financeiras 
29 e 30 de outubro de 2018, das 8h30 às 17h30 
São Paulo/SP  (saiba mais)

Inscreva-se!

Inscreva-se!

Programa de Certificação Profissional em Segurança Cibernética

http://www.isasp.org.br/calendario/treinamento-redes-industriais-out2018.html
http://www.isasp.org.br/calendario/treinamento-projetos-de-automacao-bases-financeiras-out2018.html
http://www.isasp.org.br/inscricao-para-curso.html
http://www.isasp.org.br/inscricao-para-curso.html


Curso IC32: Utilizando a Norma ANSI/ISA99/IEC-62443 para proteger seu
Sistema de Controle 
17 e 18 de setembro de 2018, das 9h às 17h 
São Paulo/SP  (saiba mais)

Curso IC33: Avaliação da Segurança Cibernética de Sistemas de Controle
Industriais Novos ou Existentes 
19 a 21 de setembro de 2018, das 9h às 17h 
São Paulo/SP  (saiba mais)

2018 ISA@Montreal - Automation,
Instrumentation, Control - Symposium

15 a 17 de outubro de 2018 
Hyatt Regency Montreal 
Montreal, QC, Canadá

Saiba mais em:  https://bit.ly/2wYNok7

2018 Process Control and Safety Symposium
and Exhibition (PCS)

29 de outubro a 1º de novembro de 2018 
The Westin Houston, Memorial City 
Houston, TX, EUA

Saiba mais em:  https://bit.ly/2rDgj9K

Inscreva-se!

Inscreva-se!

Eventos Internacionais da ISA

http://www.isasp.org.br/calendario/curso-ic32.html
http://www.isasp.org.br/calendario/curso-ic33.html
https://bit.ly/2wYNok7
https://bit.ly/2rDgj9K
http://www.isasp.org.br/calendario/curso-ic32.html
http://www.isasp.org.br/calendario/curso-ic33.html


Acesso Remoto ao Industrial HiVision sem
VPN  
Por Baumier Automation
 
Hoje o trabalho de um administrador de rede não se
restringe ao horário comercial de segunda a sexta-feira.
Os administradores de rede precisam estar atentos 24
horas por dia, sete dias por semana. Mas o que fazer se
a rede apresentar um problema e você não tiver
conexão à sua rede? Você pode estar em casa, em uma
outra planta da empresa, em viagens de negócio, etc.. 
Leia mais 
 

Impacto de Specter e Meltdown em Sistemas
Industriais e Como Responder à Ameaça 
Por WisePlant 
 
Durante os últimos meses, várias vulnerabilidades
atribuídas aos microprocessadores foram reveladas,
destacando a importância de ter sistemas com
segurança cibernética interna. Esses tipos de
vulnerabilidades estão nos alertando sobre possíveis
riscos cibernéticos em tecnologias emergentes
baseadas em IoT e IIoT.  
Leia mais

Implementando Comunicação OPC UA
Determinística 
Por Westcon Instrumentação Industrial
 
Nos últimos anos, o OPC UA provou ser o principal
padrão independente de troca de dados entre diferentes
dispositivos, capaz de suportar vários sistemas
operacionais e integrar diferentes níveis de automação. 
Leia mais

International Society of Automation 

Setting the Standard of Automation 

 

Artigos Técnicos

Contato

https://www.baumier.com.br/index.php/destaques/item/acesso-remoto-ao-industrial-hivision-sem-vpn
http://wiseplant.com/pt/impacto-de-specter-y-meltdown-en-los-sistemas-industriales-y-como-responder-a-la-amenza/
https://wii.com.br/implementando-comunicacao-opc-ua-deterministica/
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Acompanhe online as notícias da ISA São Paulo Section!
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