
 

Junho / 2012 

Editorial 
  

Esta é a terceira edição de 2012 do newsletter bimestral da ISA Seção São Paulo. Nesta 
edição, são apresentados quatro 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 na Cidade Universitária, São Paulo no dia 14 de Junho, na Faculdade de 
Engenharia Mecânica da USP, cujo tema foi “Comunicação sem fio no Segmento 

Industrial” 

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 

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

Visitem também o nosso site: www.isasp.org.br 
 
Nesta Edição! 
  

EVENTOS: 
- ETM – Comunicação sem fio no Segmento Industrial  
http://www.isasp.org.br/site/newsletter/Junho_2012_pag 2 

 
ARTIGOS TÉCNICOS: 
- Fluke apresenta Amplificador de Transcondutância  
http://www.isasp.org.br/site/newsletter/ Junho _2012_pag 3 
 

- Módulos SMAR de E/S, Licença Acadêmica System302 e Transmissor Temperatura de 8 
canais em Profibus-PA 
 http://www.isasp.org.br/site/newsletter/ Junho _2012_pag 4 

 

INSTITUCIONAL: 
- Mensagem Institucional ISA– Programa de Mentores 

http://www.isasp.org.br/site/newsletter/ Junho _2012_pag_5 

 

CALENDÁRIO: 
- Calendário oficial de eventos para o ano de 2012 atualizado 

 http://www.isasp.org.br/site/newsletter/ Junho _2012_pag 6 

 

ASSOCIE-SE à ISA: 
http://www.isasp.org.br/site/newsletter/ Junho _2012_pag 7 
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ISA SP ORGANIZA EVENTO SOLUÇÕES PARA “COMUNICAÇÃO SEM FIO NO SEGMENTO 
INDUSTRIAL”.  NA FACULDADE DE ENGENHARIA MECÂNICA DA USP, EM SÃO PAULO, 
EM 14-06-2012 

 

Aconteceu no ultimo dia 14 de junho de 2012, nas dependências do auditório da Faculdade de Engenharia 
mecânica da USP, em São Paulo, o terceiro Evento Técnico da ISA Seção São Paulo programado para o 

ano de 2012. O referido evento contou com o tema “Comunicação sem fio no segmento industrial” 
e reuniu mais de 70 pessoas do segmento de Instrumentação e Automação.  
A escolha do tema levou em consideração esta nova tecnologia que já vem sendo aplicada em diversos 
segmentos da indústria. 

Durante a realização deste Evento, 4 empresas fornecedoras de tecnologia, por intermédio de seus 
colaboradores expuseram as mais recentes novidades do setor através de apresentações de palestras 
técnicas. 

A empresa SMAR, por intermédio de seu colaborador, o Sr. Leandro Torres, palestrou sobre o tema 
Aplicações da Tecnologia WirelessHART e Interoperabilidade com Redes HSE, onde explicou que a 
tecnologia surgiu para atender monitorações a até controles/telemetria sem fio, em aplicações onde os 
meios convencionais por fio tem dificuldades técnicas e econômicas de aplicação, outro uso é em 
processos com partes móveis. O Wireless HART é apoiado pelas Fundações HART, Fieldbus e Profibus e 
opera na faixa de 2,4GHz, banda ISM a 250 Kbps. Foi explicado que a topologia mais confiável é em rede 
Mesh, onde a informação tem várias opções de rotas no caso de obstáculos, com os elementos da rede 
operando até como repetidores de sinal. Existem poucas aplicações em controle, mas hoje já se consegue 
tempos de resposta da ordem de 125mseg. 
 
Na sequência o Evento contou com a participação da empresa NOVUS, que através do Sr. Felipe 
Groisman Sieben abordou o tema Soluções Wireless em Automação com Mobilidade em Supervisão 
de Processos. Durante sua explanação apresentou as versões de alguns dos produtos disponíveis tais 
como: AirGate Modbus que é um gateway sem fio com alcance de até 1000m em campo aberto, o AirGate 
GPRS para aplicações de telemetria, o FieldLogger que permite conectar E/S além de poder funcionar 
como um Gateway. Os produtos utilizam IEEE 802.15.4 e Modbus TCP e RTU, mas não seguem o padrão 
WirelessHART nem o ISA 100 e também não são Wi-Fi, utilizando padrão próprio. No caso das aplicações 
em Modbus o gateway pode ser utilizado para fazer segmentos em wireless. 
 
Após foi a SCHNEIDER, através do Sr. Daniel Galletti que abordou o tema Soluções de Telemetria e 
Remota SCADA. Durante sua apresentação, foi possível aplicações de medição/monitoração/controle de 
sistemas espalhados em grandes áreas geográficas, onde os produtos necessitam ter operação eficiente 
24x7, segurança de dados (criptografia e autenticação), alta robustez, redundância, alta confiabilidade, 
baixo consumo de energia, imunidade às interferências eletromagnéticas. Foi apresentada a linha de rádios 
TRIO que operam em UHF em 400 MHz, e em 900MHz e 2,4GHz utilizando transmissão em Industrial 
Spread Spectrum, com interface serial e Ethernet, distâncias de até 100Km em UHF ou 50Km em 900MHz. 
A solução com rádios tem menor custo comparando com cabeamento convencional por não necessitar 
contrato com operadora para uso do cabo/rota. Podem também ser utilizados diferentes protocolos numa 
topologia Multistream, ou ainda topologias de rede ponto-a-ponto, multiponto e mesh (smartPath). 
 

Em seguida foi a empresa EMERSON, por intermédio de seu colaborador, o Sr. Ricardo Duran, palestrou 
sobre o tema Soluções Smart Wireless + 800 Milhões de Horas, onde enfatizou que as aplicações que 
vem utilizando esta tecnologia tais como: gerenciamento de ativos, monitoração de vibração, monitoração 
de tancagem, detecção de vazamento/corrosão, indicadores de posição de válvulas manuais, monitoração 
de purgadores em refinarias, etc. Foi também explicada a tecnologia WirelessHART baseada na norma 
IEEE 802.15.4. Foi mostrada uma tabela por tipo de instrumento versus vida útil da bateria dependendo da 
taxa de varredura e temperatura no local de instalação, e explicado algumas regras básicas de instalação 
devendo a topologia possuir mais de 5 dispositivos, no mínimo 3 dispositivos vizinhos para poder repetir o 
sinal se necessário, conexão direta de 25% dos dispositivos ao gateway, antenas de range estendido acima 
de 3m sem obstrução. 

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=137  

http://www.isasp.org.br/index.php?p=30&id=137%20


    

    

 



A Fluke apresenta o Amplificador de Transcondutância 

52120A 

O novo Amplificador de Transcondutância permite a calibração 

precisa de uma ampla gama de medidores e transformadores de 

alta corrente 

A Fluke Calibration anuncia o novo Amplificador de Transcondutância 52120A, que 

amplia a capacidade de calibração para uma vasta gama de medidores de potência e 

energia, transformadores de corrente e bobinas de Rogowski (p.ex., iFlex i6000 da 

Fluke ), para até 6000A. Sua precisão de amplificação, líder da indústria, assegura a 

calibração dos dispositivos com excelente exatidão. 

O Amplificador de Transcondutância 52120A: 

 Fornece corrente contínua até 100 A e corrente alternada até 120 A, com uma 

exatidão de 140 ppm 

 Gera 3000A ou 6000 A usando bobinas auxiliares 

 Pode gerar uma saída de até 360A usando três amplificadores ligados em 

paralelo 

 Tem uma capacidade de excitação indutiva de 1 mH e uma "compliance 

voltage" de 4,5 V 

O amplificador 52120A foi projetado para usuários cuja capacidade de realizar 

calibração em corrente de grande amperagem é limitada pela corrente de saída, exatidão 

ou pela capacidade do seu equipamento de teste. Isto inclui profissionais em 

laboratórios de calibração, manutenção elétrica, fabricantes de instrumentos de medição 

de potencia/energia, bem como usuários de equipamentos de testes e medições elétricas. 

O amplificador opera com qualquer calibrador, gerador de sinais ou fonte de tensão 

capaz de gerar 2V ou 200 mA AC ou DC, incluindo os seguintes produtos da Fluke: 

Calibradores de Multiproduto das séries 5080A, 5500 e 5520, Calibradores de 

Multifunção série 5700 e o Sistema de Calibração Universal 9100. Ele também pode 

operar na modalidade de circuito fechado, em comunicação direta com o Padrão de 

Energia Elétrica Fluke Calibration 610X, para proporcionar a precisão aperfeiçoada do 

52120A. 



DC303 - Entradas e Saídas Remotas Profibus-PA 

A família PROFIBUS-PA da SMAR está maior e o novo integrante é o DC303 que é um equipamento 

Profibus-PA com entradas e saídas digitais. Possui 16 entradas e  8 saídas discretas que podem ser 

disponibilizadas e atuadas, respectivamente, via blocos de entradas e saídas discretas. Além disso, é um 

equipamento que possui um grande diferencial: um bloco flexível built-in (FFB) que é capaz de executar 

lógicas. O Bloco FFB prove lógicas como AND, OR, XOR e NOT e funções como: Timer On-Delay, Timer 

Off-Delay, Timer Pulse, Pulse Counter Down (CTD), Pulse Counter Up(CTU), Flip-Flop RS e Flip-Flop SR. 

 

FRI303 – Entradas e Saídas Remotas Profibus-PA 

Um novo integrante da família de equipamentos de campo Profibus-PA SMAR é o FRI303, um 

equipamento que pode ser montado em campo e ideal para aplicações com sinais discretos. Os blocos 

funcionais de Entradas e Saídas Discretas fornecem grande flexibilidade em estratégias de controle. As 

E/S discretas convencionais trabalham junto com os equipamentos puramente Profibus integrados 

numa mesma rede e numa mesma malha de controle. O FRI303 é totalmente configurado pelo 

SYSTEM302 ou por qualquer outra ferramenta de configuração Profibus baseada em EDDL e FDT/DTM. 

O FRI303 pode ser instalado perto de sensores e atuadores, eliminando a necessidade de extensos 

cabeamentos associados aos painéis e bandejas para as E/S convencionais, com redução do custo do 

sistema. O FRI303 torna possível que as conexões das E/S sejam distribuídas em várias localizações e é 

ideal para conectar sensores on/off, centros de controle de motores, equipamentos de velocidade 

variável, atuadores elétricos e válvulas operadas a motores pelo barramento Profibus-PA. 

 

SYSTEM 302 – Lançamento da Licença Acadêmica do System302 

A SMAR lançou, recentemente, a Licença Acadêmica do SYSTEM302. Em modo de simulação, esta versão 

é capaz de executar todas as funções e configurações necessárias sem hardware. Oferecendo preço 

especial para instituições de ensino, o objetivo é proporcionar facilidades aos alunos e professores com 

recursos avançados que é um grande diferencial SMAR para o mercado. Esta licença pretende melhorar 

a qualidade do aprendizado, proporcionando aos alunos a realização de testes preliminares antes da 

execução, de fato, em modo online com equipamentos interligados. Em clientes na indústria, esta 

versão tem a finalidade de facilitar configurações e testes sem a necessidade de hardware, o que é algo 

bem atrativo ao mercado. Dentre outros benefícios, traz a vantagem de permitir treinamentos e testes 

de aceitação com prazos reduzidos e conseqüentemente, redução de custos.  

 

TT383 SMAR – Transmissor de Temperatura de 8 canais 

A SMAR está na reta final do desenvolvimento de seu Transmissor de 

Temperatura Multipontos em Profibus-PA, o TT383. A empresa 

pretende lançar o produto no mercado ainda neste semestre. A 

medição de temperatura é uma das mais comuns em qualquer 



planta industrial. Muitas vezes elas surgem demandando uma alta concentração de pontos a serem 

medidos, o que exige uma solução eficaz e econômica. A principal vantagem de um transmissor de 

temperatura multiponto é a economia. “Pode-se chegar a uma redução aproximada de 30% em uma 

instalação com um transmissor multiponto como esse. Além disso, o tempo de startup diminui, e 

economiza-se também em homens-hora.  

Algumas características do novo TT383: 

 Oito entradas para sensores de temperatura;  

 Exatidão de ± 0,03%;  

 Continuam as várias opções para sensores;  

 Conexão do sensor a 2 ou 3-fios;  

 Isolação de sinal de entrada;  

 Suporta as tecnologias DD/EDDL e FDT/DTM;  

 Como no caso dos transmissores de campo, possui backup de sensor;  

 Medição diferencial;  

 Protocolo digital Profibus PA.  

Saiba mais em http://www.smar.com/brasil2/products/tt383.asp. 

 

http://www.smar.com/brasil2/profibus.asp
http://www.smar.com/brasil2/products/tt383.asp


 
 
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  16-08-2012  

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  
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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 

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) 
 


	A Fluke apresenta o Amplificador de Transcondutância 52120A

