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Abstract 
The instrumentation symbolism and identification of systems are based on ISA series 
standards ISA S5. The first standard, ISA S5.1 was published like Recommended 
Practice in 1949. It was revised, affirmed, and subsequently published in 1984, and then 
reaffirmed in 1992., There are again the standards S5.2, S5.3 and S5.4. 

This work intends to show the advances and changes that happened and will happen in 
future standards in order to accommodate the great advances in technology and reflect 
the collective industrial experience gained during 60 years e how to deal the distributed 
instruments, digital protocols and wireless technology. 

Resumo 
Os símbolos e identificação dos instrumentos são baseados na família de normas 

ISA serie S5. A primeira norma foi publicada como Prática Recomendada em 1949, 
revista, afirmada e publicada posteriormente em 1984 e reafirmada em 1992. Esta serie 
de normas sempre procurou acomodar os avanços da tecnologia e acompanhar e 
refletir a experiência ganha neste longo período.  

O presente trabalho mostra como o conjunto de normas da série ISA S5 se completa, 
como estas normas evoluíram e como deve ser o enfoque futuro para tratar das novas 
tendências e para atender os grandes avanços da tecnologia, tais como 
instrumentação distribuída, protocolos digitais e comunicação sem fio, entre muitas 
outras.  
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Simbologia e Identificação Atuais da Instrumentação 
Moderna 

1 Introdução  
A hierarquia das normas no Brasil deve ser a seguinte: 

1. Lei ou portaria (INMETRO edita as leis técnicas), 
2. Normas ABNT, que edita as normas técnicas no Brasil, 
3. Normas OIML, 
4. Normas ISO/IEC (IEC faz as normas técnicas da ISO), 
5. Normas ISA, API, DIN e outras nacionais de outros países, 
6. Normas internas de empresas, como Petrobras, Braskem, Vale (que só 

podem ser usadas internamente, pois não podem competir com as 
normas da ABNT). 

Embora a precedência da norma ISA esteja na quinta posição (mas não significa 
que seja de quinta categoria), a norma ISA 5.1, Símbolos e Identificação de 
Instrumentos, é usada como padrão de facto e obrigatório no mundo e no Brasil. A 
ABNT editou uma norma sobre o mesmo assunto: NBR 8190, OUT 1983, Simbologia 
de Instrumentação, (SB 124/83) mas nunca foi atualizada. Esta norma era baseada na 
ISA 5.1 (1949), ainda está em vigor, porém não acompanhou as atualizações 
posteriores da ISA 5.1 e contêm muitas discrepâncias com a norma atual revista em 
1992 e deveria ser atualizada para incluir as propostas desta última revisão de 2008.  

2 História e evolução da norma ISA 5.1 
A norma ISA S5.1 foi publicada em 1949, revista, afirmada e publicada em 1984, 

reafirmada em 1992 e foi lançada uma proposta para consulta pública como rascunho 
(draft) em dezembro de 2008.  

Todas as revisões tiveram o escopo de acomodar os avanços na tecnologia de 
instrumentação e refletir a experiência coletiva adquirida neste período. Em 1949 a 
instrumentação era principalmente pneumática e começava a se usar a instrumentação 
eletrônica analógica. Em 1984 já havia aplicações dos primeiros instrumentos digitais 
compartilhados, em configurações distribuídas. Em 1992 já se aplicava de modo 
intensivo e extensivo a instrumentação digital, com computadores, controladores lógico 
programáveis, redes digitais. E agora, em 2009 a moda é a transmissão sem fio. 

Esta norma ISA 5.1 não era aceita ou aplicada em todas as indústrias e o pessoal 
achava (erradamente) que era exclusivamente dirigida para os processos contínuos da 
indústria petroquímica, de petróleo e gás. Esta percepção, mesmo que não pretendida, 
resultou do fato que o pessoal que escreveu o original e as revisões posteriores 
trabalhava principalmente nestas indústrias. Realmente, a norma ISA 5.1 pode ser 
aplicada e usada em Indústrias químicas, petróleo e gás natural, geração de potência, 
refino de metal, papel e celulose e várias outras contínuas e de batelada, 
processamento de peças discretas e manipulação de material.  

Esta revisão de 2008 tenta consolidar esta norma em sua função com uma 
ferramenta de comunicação em todas as indústrias que dependem de sistemas de 
medição e controle para operar e proteger seus processos de fabricação, máquinas e 
outros equipamentos. Quando integrada em um sistema, as designações e símbolos 
apresentados aqui formam uma linguagem resumida e dedicada que comunica 
conceitos, fatos, intenções, instruções e conhecimento acerca dos sistemas de 
medição e controle em todas as indústrias. 
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A prática recomendada (1949) e a norma (1984 e 1992) foram publicadas como 
não mandatórias (voluntárias). Sua principal vantagem era que elas poderiam ser 
usadas de modo amplo e interdisciplinar. Sua principal desvantagem era que elas não 
eram suficientemente específicas, em alguns casos, para satisfazer as exigências 
especiais de determinados grupos de interesse. Esta revisão é publicada como uma 
norma consensual e contem declarações mandatórias e não-mandatórias, que devem 
ser revistas e aprovadas por um grande grupo experiente e especialista de praticantes 
da instrumentação e controle. 

Para acompanhar as mudanças e fornecer novos símbolos foram editadas 
normas suplementares, como 

1. ISA 5.2, Diagramas Lógicos Binários para Operações de Processo, (1976, 
1981), que trata dos símbolos lógicos e é pouco usada. 

2. ISA 5.3, Símbolos gráficos para Instrumentação de Display para Controle 
Distribuído e Compartilhado, Sistemas Lógicos e de Computador, (1983), que 
trata de símbolos e identificação de instrumentos digitais compartilhados, 
computadores e sistemas de intertravamento. 

3. ISA 5.4, Diagramas de Malha de Instrumentos (1991), que trata de símbolos e 
identificação de diagramas de malha. 

4. ISA 5.5, Símbolos Gráficos para Displays de Processo, (1985), que trata de 
símbolos gráficos para serem usados em telas de vídeo em interface humano-
máquina. 

Esta nova revisão da ISA D 5.1 (2008) importa e incorpora vários símbolos e 
idéias destas normas paralelas, melhorando e ampliando alguns conceitos e 
detalhando outros, como se a partir de agora, só se precisa usar esta norma ISA. A 
norma ISA 5.1 (1992) possui 72 páginas e o rascunho desta norma possui 130 páginas, 
ainda sem a tabela de conteúdo, nomes dos participantes e das empresas (a tradução 
feita pelo autor.contém 131 páginas). 

A norma ISA 5.1 é aplicada nos P&I, que também têm significados diferentes. No 
início (década de 50), P&I significava Piping and Instruments (Tubulação e 
Instrumentos). A partir de determinada data, P&I passou a significar Process and 
Instruments. Há também a forma mais extensa, P&ID, onde D é diagrama. Aliás, é 
interessante como a criatividade brasileira adapta os significados dos acrósticos 
americanos. A norma de classificação mecânica de invólucros, IEC 60 659, utiliza as 
letras IP N1N2, que significam Ingress Protection e os brasileiros interpretam-nas como 
Índice de Proteção. 

3 Objetivo e escopo  
A norma apresenta definições ou significados mandatórios para letras de 

identificação e para símbolos usados em apresentações gráficas de equipamentos de 
medição e controle e funções são dadas. Por exemplo, o tag de instrumento PT 
significa obrigatoriamente transmissor de pressão, TIC significa obrigatoriamente 
Controlador Indicador de Temperatura. Há letras com significados livres, à escolha do 
usuário. Por exemplo, XI pode significar Indicador de condutividade, desde que o 
usuário mostre na legenda que X = condutividade. YV pode significar uma válvula 
solenóide, desde que o usuário mostre na legenda ou ao lado do símbolo, Y = 
solenóide. 

Consistência é um critério que deve orientar a seleção e aplicação de 
identificação e esquemas gráficos. Por exemplo, se é usado o tag de PCV para válvula 
auto-atuada de redução de pressão e PV para válvula de controle de pressão atuada 
por sinal proveniente do controlador, isso deve ser aplicado em todos os documentos 
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de toda a planta e em todas as empresas do mesmo grupo. Outro exemplo, o símbolo 
da linha de transmissão analógica pode ser uma linha tracejada ou uma linha cortada 
por três pequenos traços. Se for escolhida a linha tracejada, ela deve ser usada 
extensivamente em todos os outros documentos. 

Os símbolos e designações são usados como ajudas conceituais, ferramentas de 
projeto, objeto de treinamento e meios simples e específicos de comunicação em todos 
os tipos e espécies de documentos técnicos, engenharia, comissionamento, partida, 
construção, operação e manutenção (e não apenas em P&IDs). No passado, a norma 
ISA 5.1 foi flexível suficiente para servir a todos os usos descritos anteriormente e esta 
revisão deverá continuar fazendo isso no futuro. 

4 Formato  
Esta revisão muda extensivamente o formato da norma ISA 5.1 1984 (R 1992). 
Cláusulas 4, 5 e 6 (Roteiro do sistema de identificação, Tabelas e Desenhos) e os 

Anexos informativos A e B são novos ou revistos extensivamente. 
Cláusula 4 (Tabelas de Letras de Identificação) eram previamente a Cláusula 5, 

(Tabelas). É quase a mesma que a versão anterior e trata somente da Tabela 4 (Letras 
de Identificação), que era previamente a Tabela 1 (Letras de Identificação).  

Cláusula 5, (Conjuntos de Símbolos Gráficos) é uma nova cláusula que contêm 
novos símbolos e os símbolos que estavam previamente na Cláusula 6, (Desenhos) 
apresentados em um formato de tabela que inclui texto descrevendo a aplicação dos 
símbolos, mas não dava exemplos de seu uso. 

Cláusula 6, (Dimensões de símbolos gráficos), é uma nova cláusula que 
estabelece as dimensões mínimas mandatórias para os símbolos mostrados nas 
tabelas da Clausula 5 quando usados na preparação de desenhos de engenharia em 
tamanho pleno (A0). 

Anexo A, (Recomendações para o Sistema de Identificação), era previamente a 
Cláusula 4, (Roteiro do Sistema de Identificação), e apresenta os métodos de 
identificação de instrumentação e função mais comumente usadas.   

Foram incluídas tabelas (Combinação de letras de malha e função permitida) e 
adicionadas tabelas (Esquema de letra de malha permitido). 

Anexo B, Recomendações do Sistema de Símbolo Gráfico é uma nova cláusula 
que substitui os exemplos anteriormente dados na Cláusula 6, Desenhos, para fornecer 
alguma ajuda limitada na aplicação dos símbolos na Cláusula 5. 

Definições para letras de identificação e símbolos são agora mandatórios para 
reduzir a confusão causada por dar significados para identificação e símbolos não 
incluídos nesta norma.  

As diferenças de formatação e conteúdo da norma ISA S 5-1 (1992) e da ISA D 5-
1 (2008) estão mostradas, de modo simplificado na tabela 1. 

 



5 

Tabela 1 – Comparação das normas 5-1, versão 1992 e 2008 
Parâmetro ISA S 5-1 (1992) ISA D 5-1 (2008) 
Número de páginas 72 131 
Número de definições 47 66 
Número de cláusulas 6 6 + 2 Apêndices  
Notas explicativas da Tab 22 32 
Estrutura da norma 1. Propósito 

2. Escopo 
3. Definições 
4. Roteiro do sistema 
5. Tabelas 
6. Desenhos 

Prefácio (*) 
Introdução (*) 
1. Propósito 
2. Escopo 
3. Definições  
4. Tabelas de identificação 
5. Tabelas símbolos gráficos  
6. Tabelas de dimensão 
A. Recomendações para identificação (*) 
B. Recomendações para símbolos gráficos (*) 
(*) Informativo 

 
 

5 Diferenças básicas  
O número de simbologia e balões de tagueamento requeridos para mostrar um 

esquema de medição ou controle era permitido para variar de tudo deve ser 
conhecido para o mínimo requerido para atender a instrumentação e funcionalidade 
requeridas. Agora são fornecidas recomendações para ajudar na aplicação de 
identificação e simbologia e para incluir alguns métodos alternativos. 

Os significados de Display Compartilhado, Controle Compartilhado e Controle 
Lógico Programável foram explicados e expandidos por causa das mudanças da 
tecnologia e uso desde sua publicação na ISA 5.3-19832, Símbolos Gráficos para 
Controle Distribuído, Instrumento com Display Compartilhado, Lógica e Sistemas de 
Computador.  

Os significados comumente assumidos de círculo no quadrado como funções de 
sistema de controle distribuído (SDCD), e losango no quadrado como funções de 
controlador lógico programável não são mais exatas, pois elas não mais refletem os 
significados atualmente aceitáveis. SDCS e PLC podem ambos executar funções de 
controle contínuos e binários. As mesmas funções são executadas por computadores 
pessoais (PCs) e por equipamentos de campo microprocessados. 

Os dois símbolos círculo no quadrado e losango no quadrado são classificados 
como display compartilhado e controle compartilhado. Agora círculo no quadrado irá 
mostrar  

(a) Escolha de sistema de controle primário ou  
(b) BPCS, sistema de controle de processo básico (basic process control system). 

Losango no quadrado irá mostrar  
(a) Escolha de sistema de controle alternativo ou  
(b) (b) SIS, Sistema Instrumentado de Segurança (Safety Instrumented System).  

Usuários que continuam a usar os símbolos, como no passado, devem mudar 
para os significados revistos, o mais cedo possível. 

Símbolos e descrições de símbolos de processamento de sinais ou blocos de 
função ou designadores da SAMA foram adaptados na norma ISA 5.1-1984 (R 1992) 
para uso em diagramas esquemáticos de malha. Esta revisão adiciona diagramas para 
instrumento, malha e funções de programas de aplicação.  
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Recomendações para um número limitado de aplicações dos símbolos serão 
encontradas no Anexo B, Recomendações para Sistemas com Símbolos Gráficos 
(informativo). 

Os símbolos de linhas binárias, que foram introduzidas na ISA 5.1-1984 (R 1992) 
para ajudar as indústrias com processos de batelada, foram eliminados por causa de 
sua falta de uso geral e aceitação e as várias objeções ao seu uso. Se seu uso para 
desejado dentro das indústrias com processos de batelada, um Relatório Técnico da 
ISA poderia ser produzido para cobrir esta necessidade única. 

Os vários exemplos contidos na Seção 6 da ISA 5.1-1984 (R 1992) foram 
reduzidos em número e são agora localizados no Anexo B.  

É esperado que Relatórios Técnicos da ISA sejam preparados baseados nesta 
norma para cobrir a aplicação de identificação e métodos de simbolização e práticas 
nos detalhes requeridos por usuários nestas várias indústrias além das indústrias de 
processo. 

Os elementos chave da ISA 5.2-1976 foram incorporados e integrados com os 
símbolos lógicos da SAMA PMC 22.1-1981 para simbolizar e descrever funções 
binárias.  

Os elementos chave da ISA 5.3-1983 foram incorporados na ANSI ISA 5.1-1984 
(R1992) e têm sido expandidos nesta revisão.  

Recomendações para sistema binário estão no Anexo B, Recomendações para 
Sistema de Símbolos Gráficos.  

6 Acréscimos importantes 
A norma ISA D 5-1 (2008) é muito mais elaborada, explicativa, cuidada e didática 

que a versão anterior ISA S 5-1 (1992). Ambas possuem 6 cláusulas, levemente 
diferentes. Adicionalmente, a norma ISA D 5-1 possui um prefácio e uma introdução 
(com 25 notas) e dois apêndices excelentes que dão recomendações e roteiro para o 
sistema de identificação e para os símbolos gráficos. Todas estas seções são 
informativas e não normativas.  

Na cláusula Escopo, a nova versão introduz uma interessante classificação da 
instrumentação, como primária, secundária, auxiliar e acessória. Ainda no escopo, há 
as novidades de Extensão da Simbolização e Inclusão e modificação desta norma em 
documento de engenharia e projeto do usuário. 

Vale a pena mostrar esta classificação de instrumentação. 

Instrumentação primária  
Instrumentação primária consiste de equipamentos e dispositivos para medir, 

monitorar, controlar ou calcular e suas funções inerentes e funções de programa que 
incluem, mas não são limitadas a, transmissores, registradores, controladores, válvulas 
de controle, equipamentos de segurança e controle auto-atuados e funções de 
programa de aplicação que requerem ou permitem ao usuário atribuir identificações.  

Instrumentação secundária  
Instrumentação secundária consiste de equipamentos e dispositivos de medição, 

monitoração e controle que incluem, mas não são limitados a, visores de nível, 
manômetros, termômetros e reguladores de pressão.  

Instrumentação auxiliar  
Instrumentação auxiliar consiste de equipamentos e dispositivos que medem, 

controlam ou calculam e que são necessários para a operação efetiva da 
instrumentação primaria ou secundaria, elas incluem mas não são limitados a, 
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equipamentos de calculo, purgadores, sistemas de manipulação de amostra e 
conjuntos de filtro-regulador de ar de instrumentos.  

Instrumentação acessória  
Instrumentação acessória consiste de equipamentos e dispositivos que não 

medem ou controlam mas são necessários para a operação efetiva do sistema de 
medição, monitoração ou controle, elas incluem mas não são limitadas a tubos retos 
para medição de vazão, retificadores e condicionadores de vazão e potes de selagem.  

7 Novas definições  
A norma introduz conceitos e definições novos, tais como: datalink, link de 

comunicação, BPCS e HLCS, SIS. São melhorados os conceitos de SDCD: sistema de 
controle distribuído (SDCD em português e DCS em inglês) e de CLP: Controlador 
Lógico Programável, controle e display compartilhados. 

Datalink 
Um fio, cabo ou rede eletromagnética ou sistema de barramento que liga 

equipamentos localizados no campo com microprocessadores dedicados de modo que 
eles compartilham uma base de dados comum e se comunica de acordo com um 
protocolo rígido em uma relação hierárquica ou ponto a ponto (peer-to-peer) para outro 
equipamento ou sistemas compatíveis baseados em microprocessador; ver também 
link de comunicação. 

Link de comunicação  
Um fio, cabo ou circuito eletromagnético ou sistema de barramento (bus) que 

conecta sistemas dedicados baseados em microprocessador ou baseado em 
computador tal que eles compartilham uma base de dados comum e se comuniquem 
de acordo com um protocolo rígido em uma relação hierárquica ou ponto a ponto (peer-
to-peer); ver datalink. 

Link de programa 
A interligação de componentes do sistema via rede de comunicação ou funções 

via programa ou instrução de teclado. 

BPCS - Sistema Básico de Controle de Processo 
Instrumentação e sistema que são instalados para monitorar e controlar 

operações de produção normais usados mas não limitados a combinações de simples 
monitores de malha pneumática e eletrônica e controladores, controladores lógico 
programáveis e sistemas de controle distribuídos. 

Um BPCS é necessário para operar uma planta ou processo. 

HLCS – Sistema de controle de alto nível  
Sistema de controle de alto nível fornece sofisticação acima do BPCS.  
Suas funções são tipicamente baseadas em computador de processo ou 

equipamento de mais alto nível que interage com o processo pela manipulação de 
pontos de ajuste no BPCS.  

Por exemplo, funções de controle no HLCS:  
1. Controle Estatístico de Processo e  
2. Controle preditivo antecipatório (feedforward). 

Sistema Instrumentado de Segurança (SIS) 
Sistema Instrumentado de Segurança é o composto de sensores, resolvedores de 

lógica e elementos finais de controle com o objetivo de levar o processo para um 
estado seguro quando condições pré-determinadas forem violadas.O tipo do Sistema 
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Instrumentado de Segurança (Sistema Instrumentados de Segurança) depende do SIL 
(Nível de Integridade de Segurança) 

SDCD 
SDCD é a instrumentação, equipamentos de entrada e saída, equipamentos de 

controle e equipamentos de interface do operador, que executa as funções de controle 
e indicação estabelecidas. O sistema permite a transmissão de controle, medição e 
informação de operação para e de locais únicos ou múltiplos especificados pelo 
usuário, ligado por um ou vários links de comunicação. 

CLP 
CLP é um controlador, usualmente com várias entradas e saídas, que contem um 

programa alterável que é tipicamente usado para controlar lógica discreta ou binária ou 
funções seqüenciais e pode também ser usado pra fornecer funções de controle 
continuas. 

Importados da norma ISA 5.2, são apresentadas as definições de  

Controle compartilhado 
controle compartilhado é uma característica de um equipamento de controle ou 

função que contem um número de algoritmos pré-programados, que são recuperáveis, 
configuráveis e conectáveis pelo usuário e permite que estratégias ou funções de 
controle definidas pelo usuário sejam implementadas. 

1. Geralmente usada para descrever as características de controle de um sistema 
de controle distribuído, controlador lógico programável ou outro sistema baseado 
em microprocessador ou computador mainframe. 

2. Controle de múltiplas variáveis de processo pode ser implementado. 
compartilhando as capacidades de um único equipamento desta espécie. 

Display compartilhado  
Display compartilhado é o equipamento de interface com o operador, um vídeo, 

diodo emissor de luz, cristal liquido ou outra unidade de display, usada para mostrar a 
informação de controle de processo de um número de fontes ao comando do operador. 
Geralmente é usado para descrever as características visuais de um sistema de 
controle distribuído, controlador lógico programável ou outro sistema baseado em 
microprocessador ou em computador mainframe. 

8 Tabelas  
No Brasil, são encontradas e usadas duas tabelas para identificação de funções e 

variáveis de processo. Há uma tabela antiga, onde as seguintes letras possuem os 
significados: C = condutividade elétrica, D = Densidade ou massa especifica,  
M = Umidade e V = Viscosidade 

Na tabela nova, que deve ser utilizada, as letras C, D e M são de livre escolha do 
usuário e a letra V significa Vibração mecânica. Corretamente, a norma considera que 
condutividade, densidade, umidade e viscosidade são tipos de Análise e, portanto 
deve-se usar a letra A para identificá-las. Como sobrou a letra V, ela passou a significar 
vibração mecânica, variável importante na monitoração de máquinas rotativas. 

Na nova versão a cláusula 5: Tabela de símbolos gráficos fornece as tabelas a 
serem usadas para aplicações comuns, com notas explicativas. Nada mudou nos 
símbolos de equipamento e funções de instrumentação, onde são mostrados os 
instrumentos analógicos e digitais, dedicados e compartilhados, computadores e 
instrumentos de segurança, locais de montagem no campo e na sala de controle e na 
sala, em painéis acessíveis e não-acessíveis e no campo, painéis auxiliares acessíveis 
e não-acessíveis.  
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Fig. 1. Tabelas de letras de identificação usadas na Brasil, nova e antiga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2. Símbolos de linhas, novos e antigos da norma ISA 5.1 
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9 Símbolos de linhas de ligação  
A grande alteração se deu nos símbolos da linha de conexão entre instrumentos. 

Na norma antiga, havia linhas diferentes para sinais analógicos e discretos; na nova 
versão, não há distinção do símbolo para sinais analógicos ou discretos. Aqui vale 
ressaltar a grande confusão feita por projetistas e instrumentistas quanto ao conceito 
de sinais analógico, discretos e digitais. A maioria das pessoas chama os sinais 
discretos, que saem das chaves e entram nos módulos de entrada dos sistemas 
digitais, de digitais. Isso não é correto, pois os sinais digitais entram nos sistemas 
digitais através de redes de comunicação digital. Sinais digitais são bi-direcionais e por 
isso são simultaneamente de entrada e de saída e por isso não podem entrar em 
módulos de entrada e nem sair em módulos de saída. Quando um CLP não possuir 
uma porta digital em sua CPU, geralmente possui um modulo de comunicação digital 
para a entrada e saída simultânea dos sinais digitais. Os sinais provenientes das 
chaves devem entrar em módulos de entrada de sinais discretos. Mutatis mutandis, os 
sinais que vão para solenóides e partidas de motores devem sair dos módulos de saída 
de sinais discretos. Lógico, não? Convencidos e cooptados? 

10 Tabelas de dimensão do símbolo gráfico 
A nova versão ISA d 5.1 fornece unidades de medição para dimensionar 

parâmetros que são  necessários para construir os símbolos gráficos, úteis e 
necessárias para os desenhistas profissionais. Por exemplo, o tamanho tradicional de 
um balão para representar um instrumento está entre 10 e 12 mm de diâmetro. 
Exemplo de tabela com dimensões: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3. Tabela com dimensões mínimas de símbolos. 
 
 
 

11 Tabelas de letras combinadas 
As tabelas de combinações de letras que eram mostradas nas Tabela 2, na 

versão nova estão no Apêndice A e três tabelas antigas foram transformadas em 14 
tabelas atuais. 
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12 Aplicações de símbolos gráficos  
Na versão nova, há um Apêndice B que fornecem representação da 

instrumentação e funções requeridas pelo processo, maquinas ou equipamentos, tais 
como medição, indicação, controle, modulação, chaveamento de variáveis. Os usos 
mais comuns para: 

a) Diagramas de instrumento são fluxogramas de processo (PFD), diagramas de 
tubulação e instrumentos (P&ID), fluxogramas de engenharia (EFS) e 
fluxogramas mecânicos (MFD). 

b) Diagramas funcionais são detalhes de equipamento e função da malha e 
detalhes de programa de aplicação para sistemas de controle e monitoração 
baseados em microprocessador. 

c) Esquemas elétricos são diagramas elétricos para controle de motor e outros 
controles liga-desliga . 

d) Diagramas lógicos binários são intertravamentos completos e são ferramentas 
para programação lógica e programa de aplicação para sistemas lógicos 
binários baseados em microprocessadores. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4. Exemplo de um controlador multivariável multifunção desenhado com 

balões para entradas das variáveis medidas, funções do controlador e indicador e 
elementos finais de controle, por exemplo: 

 



12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 5. Diagrama de instrumentos do anexo B.13.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 6. Diagrama funcional do anexo B.13.3. 
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13 Conclusões finais 
A norma ISA 5-1 estabelece um meio uniforme e consistente de mostrar e 

identificar instrumentos ou equipamentos e suas funções inerentes, sistemas e funções 
de instrumentação e funções de programas de aplicação usados para medição, 
monitoração e controle; apresentando um sistema de designação que inclui esquemas 
de identificação e símbolos gráficos.  

Esta norma é conveniente para uso sempre que se referir a instrumentação de 
medição e controle, equipamentos e funções de controle e aplicações e funções de 
programas que devam ter identificação e simbolização, tais como: projeto, treinamento, 
relatórios e discussões técnicas. Ela pode ser usada em  

1) Fluxograma de Processo (Process flow Diagram – PFD) 
2) Fluxograma de Utilidade (Utility Flow Diagram – UFD) 
3) Fluxograma de Engenharia (Engineering Flow Diagram – EFD) 
4) Fluxograma Mecânico (Mechanical Flow Diagram – MFD) 
5) Diagrama de Tubulação e Instrumento (P&ID) 
6) Fluxograma de Sistema (System Flow Diagram – SFD) 

Esta norma fornece informação suficiente para permitir qualquer pessoa com um 
razoável conhecimento de processo e instrumentação e que trabalhe com documentos 
de medição e controle, entenda as funções e objetivos da instrumentação mostrada.  

O conhecimento detalhado de um especialista em instrumentação ou sistemas de 
controle não é um pré-requisito para entender esta norma.  

Embora não seja uma norma ABNT, ela é uma norma universalmente aceita e 
agora, obrigatória. Entenda-a e use-a! 

 
 
 


