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O que é uma Norma?

 Um conjunto de características, quantidades ou 
procedimentos que descrevem um produto, um 
serviço, uma interface ou um material.

 As normas oferecem inúmeros benefícios em 
automação e produção.

 Um conjunto de normas normalmente inclui: 
Normas, Recomendações Práticas e/ou 
Relatórios Técnicos.

 O formato pode ser documentos impressos, 
PDFs, arquivos eletrônicos para download ou 
modelos.



Como as Normas são Desenvolvidas

 As normas normalmente são desenvolvidas por Comitês de Normas

 Necessário verificar os termos de referência do comitê e a que órgão a 
organização está associada

 Alguns comitês de normas são melhores que outros 

 O que caracteriza um “bom” comitê de normas:

 Abertura

 Domínio no assunto

 Equilíbrio

 Consenso

 Direito de Apelação



NECESSIDADE: Excelência Operacional

SOLUÇÃO: Normas Consensuais

 Normas da ISA

- Abertas e consensuais

- Mais de 4.000 profissionais
participando ao redor do 
mundo

• Benefícios da Padronização

- Agilizar processos

- Aumentar a segurança, a confiabilidade

- Aumentar a eficiência, a produtividade



Credenciamento de Normas

 O credenciamento de normas produzidas por uma organização, 
por um corpo de normas nacional e internacional, é um bom 
sinal.

 Nos EUA: American National Standards Institute (ANSI)

 No Brasil: Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)

 Dois grandes organismos internacionais de normatização:

 ISO: International Organization for Standardization

 IEC: International Electrotechnical Commission

A ISA é credenciada no ANSI e associada à IEC



Portfólio de Normas da ISA
 São mais de 160 documentos entre Normas (ISA), Recomendações Práticas (ISA-RP) e Relatórios

Técnicos (ISA-TR) publicados pela ISA, que abrangem todos os aspectos da automação e controle
industrial, tais como:

 ISA 5: Simbologia para Instrumentação

 ISA 18.2: Gerenciamento de Alarmes

 ISA 84: Segurança Funcional

 ISA 88: Sistemas de Controle de Bateladas

 ISA 95: Integração de Sistemas de Controle-Corporativos

 ISA 99: Segurança de Sistemas de Controle e Automação Industrial

 ISA 100: Sistemas de Redes sem Fio para Automação

 ISA 101: Interfaces Homem-Máquina

 ISA 106: Automação de Procedimentos em Operações de Processo Contínuo

Lista completa de normas da ISA:

www.isa.org/standards-and-

publications/isa-standards



Normas credenciadas pela ANSI e pelo IEC

 Algumas normas desenvolvidas pela ISA foram registradas pela ANSI e são denominadas de 
ANSI/ISA, como por exemplo:

 ANSI/ISA-5.1-2009, Instrumentation Symbols and Identification

 ANSI/ISA-18.2-2009, Management of Alarm Systems for the Process Industries

 ANSI/ISA-88.00.01-2010, Batch Control Part 1: Models and Terminology

 Algumas normas desenvolvidas pela ISA serviram de base das normas IEC, utilizadas
mundialmente, como por exemplo:

 IEC 61511: Functional Safety (ISA84)

 IEC 61512: Batch Control (ISA88)

 IEC 62264: Enterprise Control-System Integration (ISA95)

 IEC 62443: Control Systems Security (ISA99) 

 IEC 62682: Alarm Management (ISA18)

 IEC 62734: Wireless Systems for Industrial Automation (ISA100)



Como acessar uma norma da ISA

 Membros da ISA podem acessar online a maioria das normas técnicas (necessário realizar login)

 www.isa.org  Standards & Publications  View ISA Standards



Como acessar uma norma da ISA

Salvar o documento 
no seu computador

Buscar palavrasZoom Navegar por página



Como adquirir uma norma da ISA

 Para obter uma cópia PDF ou impressa da norma, é possível adquiri-la em: 
https://www.isa.org/store/products

 A norma ISA88, por exemplo, tem os seguintes valores:

* valor informado é de cópia digital, caso necessite de cópia impressa emitida pela ISA deve ser acrescido o custo do envio por DHL, este 
valor é considerável, é necessário informar o endereço para orçar o valor

Norma Valor* Valor para 

associado

ANSI/ISA-88.00.01-2010 Batch Control Part 1: Models and 

Terminology

US$ 180 US$ 144

ISA-88.00.02-2001 Batch Control Part 2: Data Structures and 

Guidelines for Languages

US$ 180 US$ 144

ISA-88.00.03-2003 Batch Control Part 3: General and Site Recipe 

Models and Representation

US$ 130 US$ 104

ANSI/ISA-88.00.04- 2006 Batch Control Part 4: Batch Production

Records

US$ 130 US$ 104

https://www.isa.org/store/products


Comitês de Normas da ISA

 Qualquer voluntário pode participar de um comitê de normas técnicas

• www.isa.org  Standards & Publications  Standards Committees: Numerical Order

 Os comitês organizam encontros de 1-2 vezes por ano ou conforme a necessidade.

 Muitos encontros são através de teleconferências e web meetings.

• Composto por:

 Information Member

 Voting Member

(membros que participam
ativamente são pontuados e
recebem direito a voto)



Comitês de Normas da ISA



O Grupo de Normas Técnicas da ISA Distrito 4

 Reunir especialistas em automação no Brasil, com interesse comum no estudo de 
normas técnicas da ISA;

 Promover as normas técnicas da ISA para a comunidade de automação no Brasil através 
de:

 Seminários via web, com o apoio de divulgação das Seções ISA;

 Disponibilização das apresentações nos sites das seções da ISA;

 Divulgação em canais como Facebook e LinkedIn;

 Disponibilização dos webinares em canais YouTube;

 Divulgação em Encontros Técnicos da ISA e nas empresas;

 Divulgação em revistas especializadas como Controle & Instrumentação, etc.



Por que participar de um Comitê de Normas e do Grupo de 
Normas Técnicas?

 Aumentar o seu conhecimento

 Identificar recursos para o seu trabalho

 Estar em contato com profissionais com o mesmo interesse ampliando a sua rede 
de networking

 Aprimorar as suas habilidades de liderança

 Garantir que suas ideias e seus pontos de vista sejam considerados no 
desenvolvimento de normas que podem impactar o seu trabalho e/ou a operação 
de sua empresa

 Divertir-se!
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