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Atualização da norma ISA18 de gestão de 
alarmes 

 
A norma ANSI/ISA-18.2, Management of Alarm Systems for 
the Process Industries, mudou o mundo da gestão de alarme 
após ser publicada pela primeira vez em 2009, com a 
introdução de atividades agrupadas dentro do ciclo de vida 
do gerenciamento de alarmes. 
Leia o artigo na íntegra, originalmente publicado na Revista 
Intech, Ed. Maio/Junho 2016, livre tradução por Ana Cristina 
Rodrigues. 

 

 

 

Normas ISA e o dia a dia do profissional de 
Metrologia & Calibração 

 
No quesito Gestão Metrológica, muitas são as dúvidas e 
tópicos que requerem esclarecimentos e explicações. Uma 
gestão efetiva e eficiente, passa com certeza pelo 
entendimento completo de diversos itens e a ISA e suas 
normas ANSI/ISA-5.1-2009 e ANSI/ISA-62382 poderão ser 
úteis para auxiliar na compreensão e traçar objetivos para 
melhores tratativas das calibrações e sua gestão. 
Leia o artigo na íntegra, publicado originalmente no Boletim 
da ISA Distrito 4 da Revista Controle & Instrumentação - Ano 
19 - n° 207 - 2016. 

 

 

ISA São Paulo e Distrito 4 juntos em 
palestra na USP 

 
No último dia 02/06, o Diretor de Seções Estudantis da ISA 
Distrito 4, Francisco Maciel, esteve apresentando a ISA para 
os alunos do curso de Engenharia Elétrica da USP - 
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Universidade de São Paulo. O objetivo foi mostrar aos alunos 
a importância de participar de uma associação de cunho 
técnica e de âmbito internacional, no intuito dos alunos se 
reunirem para formar uma Seção Estudantil dentro da 
Universidade. 
Leia mais. 

 

 

 

Filiar-se à ISA agora ficou mais fácil! 

 
Com a ajuda da Seção São Paulo, agora você pode filiar-se à 
ISA e fazer o pagamento com boleto bancário, sem a 
necessidade de um cartão de crédito internacional. 
Saiba mais. 

  

 

Curso de redes industriais surpreende e 
supera as expectativas 

 
As avaliações da última turma do curso de Redes Industriais, 
realizado no mês de maio pela ISA Seção São Paulo, 
revelaram o contentamento e a surpresa dos participantes 
em relação à um tema muito comum, mas de suma 
importância para o mercado de automação industrial: redes 
de comunicação e protocolos industriais. 
Leia mais. 

  

 

Encontro na Braskem reúne especialistas 
em Gestão de Ativos 

 
No último dia 23/6 a ISA São Paulo realizou na Braskem, 
unidade UNIB 3 CK (antiga PQU), um Encontro Técnico 
sobre Gestão de Ativos, que reuniu mais de 160 
participantes, contou com 8 palestras técnicas e 10 
expositores. Dentre os participantes, mais de 30 pessoas 
eram pessoal das áreas de automação, manutenção, 
confiabilidade e de operação da Braskem, que vieram de 
diversas unidades de produção dos Polos de Capuava, 
Cubatão e de Porto Alegre. 
Leia mais. 
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