
 
Outubro / 2012 

Editorial 
  

Esta é a quinta 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 10 de Outubro, na BRASKEM, UN PE8, cujo tema foi     

“CCM’s Inteligentes: tecnologias, topologias e certificações”. 

Confira também o calendário de eventos de 2012 atualizado. 

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 “CCM’s Inteligentes: tecnologias, topologias e certificações”  

http://www.isasp.org.br/site/newsletter/Outubro_2012_pag 2 
 

ARTIGOS TÉCNICOS: 

- Endress+Hauser inova tecnologia em medidores eletromagnéticos  
http://www.isasp.org.br/site/newsletter/Outubro_2012_pag 3 

 

- Norgren apresenta soluções para aplicações upstream e downstream 

 http://www.isasp.org.br/site/newsletter/Outubro_2012_pag 4 

 

- Lançamento: RP400 - Repetidor WirelessHART 
http://www.isasp.org.br/site/newsletter/Outubro_2012_pag 5 

 
INSTITUCIONAL: 
- Mensagem Institucional ISA– Programa de Mentores 
http://www.isasp.org.br/site/newsletter/Outubro_2012_pag_6 
 

CALENDÁRIO: 
- Calendário oficial de eventos para o ano de 2012 atualizado 
 http://www.isasp.org.br/site/newsletter/Outubro_2012_pag 7 

 
ASSOCIE-SE à ISA: 
http://www.isasp.org.br/site/newsletter/Outubro_2012_pag 8 
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ISA SP ORGANIZA EVENTO “CCM’s INTELIGENTES: TECNOLOGIAS, 
TOPOLOGIAS E CERTIFICAÇÕES” NA BRASKEM UN PE8, CUBATÃO , EM 

10-10-2012 

 

Aconteceu no ultimo dia 10 de outubro de 2012, nas dependências da BRASKEM UM PE8, em Cubatão, o 
quinto Evento Técnico da ISA Seção São Paulo programado para o ano de 2012. O referido evento contou 

com o tema “CCM’s Inteligentes: tecnologias, topologias e certificações” e reuniu mais de 60 
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: Químico, Petroquímico e 
Energético. 

Durante a realização deste Evento, três empresas fornecedoras de tecnologia, por intermédio de seus 
colaboradores expuseram as mais recentes novidades do setor através de apresentações de palestras 
técnicas, além de uma apresentação inicial da própria BRASKEM com informações relativas a segurança 
da unidade. 

A empresa WESTCON, por intermédio de seu colaborador, o Sr. Erick Maran, palestrou sobre o tema 
Aumentando a disponibilidade e confiabilidade das redes PROFIBUS em CCM’s Inteligentes, onde 
analisou o padrão de montagem de redes PROFIBUS utilizadas nos CCM’s enfatizando as recomendações 
PROFIBUS International e porque existem tantas reclamações de CCM’s com problemas de comunicação. 
Foi também explicada como a montagem afeta a confiabilidade do sinal de comunicação PROFIBUS nos 
CCM’s, através da análise de sinais estáveis e confiáveis. Por último foi demonstrado como aumentar a 
disponibilidade e monitorar a qualidade da comunicação PROFIBUS. 
 
Na sequência o Evento contou com a participação da empresa SEL, que através do Sr. Júlio Evangelista 
abordou o tema Um Novo Conceito em CCM Inteligente em Baixa Tensão. Durante sua explanação 
apresentou a norma IEC 61850 iniciando na organização documental, arquitetura e protocolos de 
comunicação e sua grande vantagem. Foi também demonstrada através de registros de ensaios a detecção 
de arco elétrico em gaveta de CCM através do novo relé de proteção SEL-849, finalizando e concluindo que 
a detecção do arco elétrico por associação de luz e corrente em relé de proteção é um sistema com 
grandes vantagens. 
 
Após foi a empresa WEG, através do Sr. Fagner de Toledo Braído juntamente com o Sr. Adeilton Luis de 
Souza Silva que abordou o tema CCMs e Relés Inteligentes. Durante suas apresentações, foi possível 
compreender que para qualificar um CCM como inteligente, o sistema de gerenciamento de motor deve ter 
capacidade de comunicar-se com uma rede de comunicação industrial além das grandes possibilidades de 
controle e supervisão deste processo. Foi apresentado o relé SRW01 – Smart Relay WEG e o CCM-03i 
para controle de velocidade fixa e variável e sua integração de rede ao sistema supervisório. Por último, 
através de seu kit de demonstração, a empresa demonstrou através do software WLP, os diálogos de 
monitoração de variáveis e suas possibilidades. 

 

Os artigos acima, na sua versão completa, estão disponíveis no nosso site para consulta no 
endereço: hthttp://www.isasp.org.br/index.php?p=30&id=127  

 



   

   



 
PROMAG 800 medidor a bateria 

Endress+Hauser inova tecnologia em medidores eletromagnéticos 

Líder mundial, Endress+Hauser, com mais de 1.500.000 medidores de vazão eletromagnético 

produzidos, lança no mercado novo PROMAG 800 um medidor a bateria para atender as novas 

legislações, onde órgãos governamentais estão cada vez mais exigindo medições em captação de 

água e em áreas remotas. O medidor a bateria Promag 800 reforça no mercado que a tecnologia 

de medição por meio do princípio eletromagnético continua sendo o mais utilizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Além de não requerer alimentação com um chip GSM/GPRS integrado no medidor (mesmo chip de 

um simples celular), os valores medidos e as informações de diagnósticos podem ser consultados e 

enviados via e-mail ou SMS em qualquer lugar do mundo. Dentro do medidor existe um cartão de 

memória (mesmo cartão de uma simples máquina fotográfica digital) onde ficam armazenadas 

todas as informações contidas no medidor e caso realmente necessário, esporadicamente, poderá 

ir até o local onde está instalado o medidor, retirar o cartão e colher as informações. 

O modo de operação inteligente permite que o tempo de vida útil da bateria chegue a 15 anos de 

operação. Com uma vasta variedade de revestimentos para o tubo de medição, como Teflon (PTFE 

– temperatura até 90°C), poliuretano e borracha dura, este medidor é adequado para diversos tipos 

de aplicações. 

Algumas outras características que reforçam a ideia deste medidor ser ideal são: 

▪ Diâmetros variando entre 1” a 24” 

▪ Conexões ao processo de 150lbs e 300lbs com a vantajosa tecnologia Lap Joint (flanges soltas) 

▪ Eletrodos de medição além de aço inox também em Alloy C22 

▪ Opções de montagem compacta e remota 

▪ Display 4 linhas 

▪ Duas saídas de pulsos opcionais 

▪ Alimentação até 6 baterias de lítio com tensão de 3,6 V ou opcional 100-240VAC/12-60VDC 

▪ Precisão 0,5%. 

Além dos pontos acima, o novo design possibilita a instalação submersa (IP68) e até instalação 

enterrada devido ao sensor ser completamente soldado, o torna ainda mais diferenciado. 
 
Para maiores informações, visite www.br.endress.com, ou contate info@br.endress.com    

Tel.: +55 11 5033 4333 com Alaíde Ferreira.  



 

 
Soluções para aplicação em upstream e downstream 

 
A Norgren, líder global em automação pneumática e controle de fluídos, apresentará uma linha 
de tecnologias inovadoras em nosso stand E67 na ISA Show que será realizada em São Paulo 
de 06 a 08 de Novembro de 2012. 
 
Será apresentado no stand da Norgren soluções para aplicações upstream e downstream, como 
um novo sistema de válvulas de controle para aplicações críticas, como também válvulas de 
baixa potência controladas manualmente, ambas desenvolvidas para entregar ‘Engineering 
Advantage’ para os clientes do setor de energia.  
 
Os produtos Maxseal da Norgren foram especialmente desenvolvidos para aplicações upstream, 
e completam perfeitamente a linha de válvulas em Alumínio da Herion, que já estão sendo 
utilizadas em plantas químicas e petroquímicas do mundo inteiro.  
 

O novo sistema RVM (bloco de redundância) permite três tipos de construção conforme a 

aplicação do cliente: 2oo1, 2oo2 e 2oo3. Versões em Alumínio, Latão e Aço Inox. 

 

2oo1 (Two out of One) – Bloco de Segurança. Duas válvulas solenóide em redundância.Caso 

uma delas apresente falha (desligamento), o processo é interrompido. O processo só funciona 

com as duas válvulas acionadas simultaneamente. 

 

2oo2 (Two out of two) – Bloco de Disponibilidade. Caso uma válvula desligue, a outra mantém o 

processo em funcionamento. Usado para manter sistemas que não podem sofrer interrupção 

durante o processo. 

 

2oo3 (Two out of three) – Bloco de Redundância completo. Combina as duas funções acima e é 

indicado para sistemas que exigem alta segurança, pois monitora falhas elétricas e falhas 

mecânicas das válvulas solenóide.  

 

Esses sistemas funcionam efetivamente mesmo nos locais mais remotos.  

 

A Norgren também desenvolveu uma nova linha de válvulas operadas manualmente para 

extração de gás. Esses produtos tem uma força de 4.7 kg e consomem quase 50% menos 

energia que produtos similares.   

 

Todos os produtos que serão expostos foram desenvolvidos especificamente pela Norgren em 

resposta às reais necessidades de clientes, e em linha com a campanha da empresa ‘You can 

see our thinking’. 

 
Para mais informação visite www.norgren.com/br 

 



RP400 – REPETIDOR WIRELESSHART 

O RP400 é um dispositivo dedicado à rede WirelessHART e tem a função principal de estender o 

alcance desta rede, sendo um agente roteador que simplifica o planejamento e a implementação 

de uma rede sem fio. Ele não tem atuação no processo industrial.  

Uma rede de Comunicação WirelessHART é estruturada em malhas e adota arquitetura 

utilizando uma rede “Mesh”. As redes “Mesh” permitem que os nós da rede comuniquem entre si 

estabelecendo caminhos redundantes até a base, aumentando a confiabilidade, pois se um 

caminho está bloqueado existirão rotas alternativas para que a mensagem chegue ao seu 

destino final.  

Este tipo de rede também permite escalabilidade simplesmente adicionando mais nós ou 

repetidores RP400 na rede. Outra característica é que quanto maior a rede maior a 

confiabilidade porque mais caminhos alternativos são automaticamente criados. 

As principais características do RP400 são: 

• Comunicação digital WirelessHART; 

• Aumento das rotas de comunicação facilitando a escalabilidade da rede WirelessHART; 

• Aumento da confiabilidade através de caminhos alternativos na rede Mesh; 

• Solução com excelente relação custo/benefício. 

 

Para mais informação visite www.smar.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 

 

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  
 

 

http://www.isasp.org.br/index.php?p=31&id=57
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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) 
 


