
 

Outubro / 2011 

Editorial 
  

Esta é a quinta edição de 2011 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 São Paulo dia 31 de Agosto, na ABM, cujo tema foi “Soluções para 

Automação Predial & Segurança Patrimonial”. 

Confira também o calendário de eventos de 2011 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 Predial & Segurança Patrimonial 
http://www.isasp.org.br/site/newsletter/Outubro_2011_pag 2 
 

ARTIGOS TÉCNICOS: 
- Estudo de caso: Transmissor de Pressão Econômico Capacitivo da Smar 

http://www.isasp.org.br/site/newsletter/Outubro_2011_pag 3 

 
- Lançamentos: Fluke apresenta o novo Calibrador Multifunção de Processos  
 http://www.isasp.org.br/site/newsletter/Outubro_2011_pag 4 

 
- Artigo: Automação da Planta Piloto Móvel para produção de bioetanol a partir da cana-
de-açúcar 
 http://www.isasp.org.br/site/newsletter/Outubro_2011_pag 5 

 

INSTITUCIONAL: 
- Mensagem Institucional ISA– Programa de Mentores 

http://www.isasp.org.br/site/newsletter/Outubro_2011_pag_6 

 
CALENDÁRIO: 
- Calendário oficial de eventos para o ano de 2011 atualizado 

 http://www.isasp.org.br/site/newsletter/Outubro_2011_pag 7 
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Divisão de Marketing 
 

smar 

 

Transmissor de Pressão Econômico Capacitivo –  
Aplicação de Sucesso na Sementes Selecta 

 
A Smar disponibilizou ao mercado, recentemente, um Transmissor de Pressão Econômico Capacitivo. 

Alguns destes transmissores foram  instalados em pontos das linhas de gases e de ar visando a 

monitoração da eficiência da caldeira e o controle do nível de água do lavador de gases, na Sementes 

Selecta – Araguari - MG. 

 

Um transmissor econômico capacitivo foi instalado na saída de gases da caldeira. Através da 

monitoração desta pressão é possível saber se a tiragem está ruim ou se há a entrada de ar falso, que 

prejudicam a eficiência da caldeira. 

 

Outros dois transmissores de pressão foram instalados na entrada e na saída do pré-ar. Com o 

diferencial de pressão do pré-ar pode-se detectar, por exemplo, o seu entupimento. Com a monitoração 

destas pressões pode-se evitar que o entupimento ocorra e prejudique o funcionamento e a eficiência 

da caldeira. 

 

Foi também instalado no lavador de gases um transmissor de pressão econômico capacitivo para 

controlar o nível de água. Caso o nível esteja alto o controle retira o excesso de água, a fim de manter 

otimizada a eficiência do lavador de gases. 

 

 

 

 
Transmissor de Pressão Econômico Capacitivo – Instalado na Saída de Gases da Caldeira 



Segundo Willian Batiston, do Departamento de Instrumentação da Sementes Selecta, a monitoração 

das pressões nestes diversos pontos propicia aos operadores a verificação online do desempenho e 

eficiência da caldeira, garantindo continuidade ao processo produtivo, além de benefícios ao meio 

ambiente que recebe os gases tratados, provenientes da boa queima na caldeira.  

 

O Eng. Evaristo Orellana – Gerente de Produtos da Smar – afirma que estas são aplicações de sucesso 

deste novo modelo de transmissor de pressão, que alia características vantajosas do sensor capacitivo 

como alta exatidão e robustez ao baixo custo do transmissor. 

 



 

Fluke apresenta o novo Calibrador Multifunção de Processos  

Os técnicos podem realizar calibrações de campo e solucionar problemas de 

operações mais rápido do que nunca usando o novo calibrador multifunção de 

processos da Fluke 

São Paulo, setembro de 2011 – A Fluke Corporation, líder global em tecnologia 

portátil de teste e medição apresenta um novo calibrador mulifunção de processos. 

Por muito tempo, os profissionais têm confiado nos calibradores de processos para 

realizar calibrações avançadas de instrumentos, principalmente em ambientes que 

necessitam de equipamentos robustos.  

Essa ferramenta de campo calibra temperatura, pressão, tensão, corrente, 

resistência e frequência. Ela conta com três modos de operação (medida, fonte ou 

medida/fonte simultâneos), de modo a permitir que os técnicos solucionem 

problemas, calibrem ou realizem manutenção dos instrumentos com apenas uma 

ferramenta.  

O novo calibrador da Fluke conta com um visor por menus de fácil utilização, que 

orienta os usuários ao longo das tarefas. Rotinas de calibração programáveis 

permitem criar e executar procedimentos da maneira como foram 

encontrados/deixados para assegurar calibrações rápidas e uniformes. Os 

resultados registrados podem ser baixados com facilidade para um PC por meio da 

porta USB, eliminando a necessidade de transcrição manual. 

Entre os aprimoramentos em relação ao modelo anterior, está um visor gráfico 

brilhante o suficiente para permitir a visualização de  leituras em qualquer condição 

de luminosidade.  

Outra melhoria é a nova bateria recarregável de íon de lítio, que fornece energia 

suficiente para um turno completo e pode ser carregada no calibrador.  



 

Uma bolsa flexível é inclusa na compra. Essa bolsa exclusiva conta com uma janela 

transparente, que protege o calibrador de elementos externos e permite que o 

operador  tenha acesso total aos controles e ao teclado do calibrador. O design da 

bolsa inclui slot de entrada-saída para cabos de teste, bolsos laterais abertos para 

conexão com um módulo de pressão e amplo armazenamento para esse módulo, 

bombas manuais, cabos de teste e cabos de interconexão. 

Capacidade de comunicação HART integrada 

Este novo modelo é o primeiro calibrador de campo para os instrumentos HART que 

é avançado e fácil de usar. Ele proporciona comunicação HART rápida e não 

necessita de caixa externa nem de ferramenta secundária para realizar as tarefas 

diárias de calibração e manutenção HART, além de poder ser atualizado facilmente 

à medida que mais instrumentos são adicionados e novas versões HART são 

lançadas. Além disso, ele conta com os serviços e o suporte da Fluke, um membro 

da HART Communications Foundation. 

Sobre a Fluke 

 
Fundada em 1948, a Fluke Corporation é líder mundial em ferramentas de teste e 

medição compactas. As ferramentas da Fluke contam com recursos de testes e 

resolução de problemas, essenciais para manter as operações adequadas da 

indústria e do comércio. Os clientes da Fluke são técnicos, engenheiros, eletricistas, 

metrologistas e profissionais de diagnóstico de construção que instalam, reparam e 

gerenciam equipamentos elétricos e eletrônicos industriais e processos de 

calibração para o controle de qualidade e restauração de construções. Nos últimos 

cinco anos, as ferramentas Fluke receberam mais de 50 prêmios no setor, incluindo 

os de Melhor em Teste, e Medição do Mundo, de Preferida dos Engenheiros de 

Engenharia de Controle e Produto de Engenharia de Planta do Ano. A Fluke é uma 

marca registrada da Fluke Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. 

Os nomes das empresas e dos produtos reais mencionados neste documento 

podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários. 

http://www.tmworld.com/article/325300-Best_in_Test_Finalists_General_purpose_instruments_non_oscilloscopes_.php
http://www.controleng.com/index.php?id=2735&tx_ttnews%255btt_news%255d=2984&cHash=446315
http://www.plantengineering.com/index.php?id=1792&cHash=081010&tx_ttnews%255btt_news%255d=25691


Automação da Planta Piloto Móvel para produção de 
bioetanol a partir da cana-de-açúcar 

"O processo FEV integrado às soluções National Instruments permitiram 
realizar a viabilidade técnica e econômica dessa nova tecnologia." 
– Dr. Daniel Ibraim Pires Atala, CTC – Centro de Tecnologia Canavieira  

O Desafio: 

 

Desenvolver um sistema capaz de controlar e monitorar uma Planta Piloto Móvel de Fermentação 
Extrativa a Vácuo (FEV) para produção de bioetanol a partir da cana-de-açúcar. O principal desafio foi 
estabelecer um processo produtivo em escala semi-industrial com a finalidade de validar os resultados 
obtidos em laboratório. Através desta etapa de aumento de escala (scale-up) foi possível otimizar as 
variáveis importantes do processo visando a maximização de desempenho, medido em rendimento e 
produtividade, e a minimização dos gastos energéticos. Com a implementação de uma unidade produtiva 
industrial em um futuro próximo, esta planta piloto servirá como ferramenta de desenvolvimento de novos 
processos fermentativos dentro do conceito de biorefinaria além de um laboratório móvel para a formação 
de recursos humanos, desenvolvimento de controles avançados e o uso de inteligência artificial para a 
medição de parâmetros de processo em tempo real, entre outros possibilidades.  

A solução: 

 

Utilizando o NI cFP e o NI LabVIEW, foi possível implementar um sistema de aquisição de dados, 
monitoramento e controle de todo o processo. O ambiente gráfico do NI LabVIEW facilitou a 
implementação de modelos matemáticos fenomenológicos característicos do processo. O sistema 
operacional em Tempo Real do cFP permitiu o monitoramento e controle determinísticos do processo 
fermentativo.  

Introdução 

O Centro de Tecnologia Canavieira (CTC), fundado em 1969, é considerado o maior centro de 
tecnológico para produção e processamento da cana-de-açúcar. Atualmente, com cerca de 300 pessoas 
envolvidas em suas atividades, incluindo renomados mestres, doutores e cientistas, o CTC atua 
decisivamente para manter o Brasil na vanguarda mundial de produção sucroenergética. 

Para desenvolver essas tecnologias, o CTC conta com uma estrutura significativa. Em Piracicaba, São 
Paulo, fica a sua sede e seus principais laboratórios dotados de tecnologias em estado-da-arte. Na Bahia, 
a estação de cruzamentos possui o maior e mais completo banco de germoplasma de cana-de-açúcar do 
mundo com mais de 5 mil clones de variedades de cana, após a etapa de cruzamentos, são selecionadas 
e desenvolvidas em Pólos Regionais espalhados pelas diversas regiões canavieiras do país. 

Resumo 

No processo de Fermentação Extrativa a Vácuo (FEV) o etanol é retirado do processo a medida que ele é 
produzido, pois deste modo, elimina-se o efeito inibitório exercido pelo mesmo sobre o metabolismo das 
leveduras tornando-as mais produtivas. 

O processo  FEV é mais produtivo que os processos tradicionais, pois permite que o mosto seja 
alimentado com uma concentração 03 (três) vezes maior, trazendo como consequência, a redução no 
volume de vinhaça produzido. Utilizando o FEV, as novas plantas industriais serão mais compactas e 
econômicas, porque nele uma dorna de 300 mil litros tem equivalência a uma dorna de 1 milhão de litros. 
Permite também a redução do consumo de água para o resfriamento das dornas, pois o calor gerado na 
fermentação é usado para a evaporação do etanol. A fase vapor que deixa o sistema, apresenta uma 
elevada concentração em etanol o que elimina a necessidade da primeira coluna de destilação (esquema 
mostrado na Figura 1), reduzindo assim, o consumo energético do sistema. 

O cFP adquire os dados de todo o processo, e através do LabVIEW é possível visualizar e analisar os 
parâmetros. São coletados dados de Transmissor de Pressão; Temperaturas; Medidor de Nível; Medidor 
de Vazão Magnético; Medidor de Vazão de CO2; Turbidímetro; Válvulas Solenóides; Válvulas com 

http://sine.ni.com/cs/app/doc/p/id/www.ctc.com.br


Atuador Eletrônico; Controlador Programável de Velocidade; e Sistema de Proteção de Parada de 
Energia. 

Esta mesma concepção, a FEV, foi inicialmente desenvolvida numa tese de Doutorado na Unicamp 
usando o harwdare FielPoint. A planta atual mostrada neste artigo é baseada em CompactFieldPoint e já 
compramos o CompactRIO para próxima planta que deverá estar implementada até o final deste ano 
(2011). 

Problema em usar outras Soluções 

Por este processo ser algo inovador e que vem para romper a estagnação tecnológica em que se 
encontra o setor sucroalcooleiro, optou-se em utilizar um sistema que superasse algumas barreiras 
atuais. Para isso, escolhemos um sistema capaz de suprir aplicações de controle avançado, aquisição e 
simulação em tempo real, modelos matemáticos, redes neurais (software Sensor), lógica Fuzzy, entre 
outros. 

Na pesquisa de mercado não encontramos um PLC que fosse capaz de tamanho processamento, por 
isso escolhemos o PAC da National Instruments. Outro atrativo interessante foi a facilidade de 
programação no LabVIEW, mesmo eu sendo Engenheiro de Alimentos, e a possibilidade de usar uma 
plataforma de software para todo o sistema. 

Resultados 

O processo FEV integrado às soluções National Instruments permitiram realizar a viabilidade técnica e 
econômica dessa nova tecnologia, o que possibilita até o presente momento, justificar a implementação 
deste novo processo de fermentação em escala industrial. 

O aprimoramento e amadurecimento deste processo, passando pela a etapa de concepção  em bancada 
de laboratório com posterior aumento de escala para uma unidades semi-industrial, agregam confiança e 
credibilidade para esta tecnologia tornando a sua aceitação imediata pelo setor sucroalcooleiro.  

As soluções National foram primordiais para o sucesso desta tecnologia, que traz como benefício, a 
redução dos custos de produção de etanol e, consequentemente, a ruptura da estagnação tecnológica 
que se encontrava o processo produtivo de etanol de primeira geração. 

Author Information: 
Dr. Daniel Ibraim Pires Atala 
CTC – Centro de Tecnologia Canavieira  
Brazil 

 

Figura 1 – Processo de fabricação açúcar e álcool 

http://sine.ni.com/cs/app/doc/p/id/www.ctc.com.br


 

Figura 2 - Concepção da Planta FEV 

 

Figura 3 - Planta piloto móvel de Fermentação extrativa a Vácuo (FEV) com o Compact FieldPoint 



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 
Evento Local Dt. Inicio 

OUTUBRO 
 Instrumentação em Áreas Classificadas  São Paulo/SP  

 
25-10-2011  

NOVEMBRO 
 FDT/ DTM , EDDL,FDI & Gerenciamento de Ativos  Mauá/SP  

 
17-11-2011  
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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 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. 

 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. 

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) 
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