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Contexto de Safety
De acordo com a IEC 61508:2010
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Segurança Funcional
De acordo com a IEC 61511:2016
3.2.25
Segurança funcional
é parte da segurança geral relacionada ao processo e ao sistema de
controle do processo que depende do correto funcionamento do sistema
instrumentado de segurança e outras camadas de proteção.
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Normas em torno da Segurança Funcional
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5 - Management of
Functional Safety
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Normas em torno da Segurança Funcional
IEC 61511:2003

IEC 61511:2016

ANSI/ISA 61511:2018

 Essas normas de consenso têm aproximadamente 300 “shall”;
 Esses “shall”, bem como os itens sob eles, cobrem mais de 650 requisitos
individuais;
 Rastrear que todos esses requisitos sejam atendidos – que é o gerenciamento
da segurança funcional – é uma tarefa árdua, dificilmente contralável em uma
planilha de Excel.
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Requisitos mais bem definidos
Shall x Should
1a. Edição
2003

2a. Edição
2016

A palavra “shall” indica um requerimento.
A palavra “should” indica uma recomendação.

7

Escopo da revisão da 61511-1
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Escopo da revisão da 61511-1

1 - Scope
2 - Normative references
3 - Terms, definitions and abbreviations
4 - Conformance to the IEC 61511-1:2016
5 - Management of functional safety
6 - Safety life-cycle requirements
7 - Verification
8 - Process H&RA
9 - Requirements of the allocation process
10 - SIS safety requirements specification (SRS)
11 - SIS design and engineering
12 - SIS application program development
13 - Factory acceptance test (FAT)
14 - SIS installation and commissioning
15 - SIS safety validation
16 - SIS operation and maintenance
17 - SIS modification
18 - SIS decommissioning
19 - Information and documentation requirements
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Cybersecurity
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Cybersecurity
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TR09 em revisão
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Exemplo bem atual
Ataque cibernético
interrompe o
funcionamento de
um dos principais
gasodutos dos
EUA

10 de Maio de 2021 por Irina Slav :
• Esse ataque causou a parada do gasoduto Colonial – a
maior infraestrutura de gasoduto dos Estados Unidos que
diariamente transporta em média 2,5 milhões de barris de
gasolina e diesel (45% da gasolina e diesel combustível
consumido pela costa leste dos EUA)
• Noticiado no Wall Street Journal, The New York, Reuters
• O ataque pode ameaçar o suprimento de gasolina e
aumentar o preço dos combustíveis.
Fonte: Oil Price

https://www.risidata.com/
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Safety & Security
Podemos entender a segurança
cibernética como um enorme
potential de causa comum tanto ao
sistema de controle da planta como
ao seu sistema de segurança.

14

7

6/7/2021

GT-S84/D4
• Grupo de trabalho com o objetivo de criar um manual de
implementação dos requisitos da ANSI/ISA 61511:2018.
• Inativo desde o final de 2019
• Retomada das atividades prevista para Julho de 2021
• Voluntários são bem vindos!
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Contato
mhochleitner@sissilverstone.com
SIS SILverstone LLC
Houston – TX
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