
69

REPORTAGEM DE AUTOMAÇÃO 

Julho/July  2018 - Revista O Papel

Cyber Security em sistemas industriais: 
sua planta está protegida para entrar na 
Indústria 4.0?

Em maio de 2017, centenas de países sofreram com o ataque 
de ransomware (sequestro de dados e arquivos) que atingiu 
cerca de 300 mil dispositivos, alertando para a vulnerabilidade 

da segurança digital no mundo e trazendo prejuízos financeiros às 
empresas que tiveram que pagar para não terem suas informações 
apagadas, ou até mesmo para aquelas que não tiveram a mesma  
opção e perderam os seus dados. 

“Do ponto de vista tecnológico, toda essa situação evidenciou 
que a dificuldade não está em avançarmos na digitalização, mas em 
garantirmos a segurança de todo o processo, uma vez que as infor-
mações estarão cada vez mais dependentes desse meio”, contextu-
alizou Marcio Santos, consultor técnico da Siemens, durante palestra 
ministrada na reunião virtual da Comissão Técnica de Automação da 
ABTCP, em 29 de maio último.

Santos explicou ser preciso reconhecer que os ambientes indus-
triais não estão desconectados do mundo moderno. “A internet in-
dustrial, ao conectar os processos aos ambientes corporativos e à 
nuvem, pode expor a planta, seus dados e informações a ataques 
não direcionados, mas que podem indisponibilizar o sistema. Por 

isso, é importante entender como os fornecedores de automação 
e usuários podem implementar camadas de segurança e como é 
criado esse ambiente, de acordo com suas possibilidades e neces-
sidades”, disse.

O fato é que esse é um processo natural, e sem volta, de evolução 
das tecnologias. O executivo da Siemens detalhou que no passado os 
sistemas eram simples e dedicados, quase isolados. De forma conven-
cional, geralmente com I/O e fiados até o backplane dos controlado-
res. Depois esse sistema passou a ser por redes seriais, nas quais os 
sinais de campo estariam fiados mais próximos e por um protocolo 
serial. Porém, atualmente, essa comunicação tende a ser digital e ba-
seada em ethernet. 

Ou seja, a rede ethernet está mais próxima dos equipamentos de 
campo, facilitando a operação ao possibilitar a convergência das re-
des industriais, em que as máquinas e os dados dessas máquinas tra-
feguem na horizontal entre máquinas e verticalmente com sistemas 
corporativos. Vantagem essa que ocorre por conta da grande quanti-
dade de informações geradas e que permitem sua análise (machine 
learning), em sistemas externos, muitos deles rodando na nuvem.

Comissão Técnica de Automação da ABTCP promove reunião virtual com palestra sobre 
o tema, destacando os requisitos para as organizações estarem seguras nas operações 
realizadas na nova era industrial 
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Do chão de fábrica até os sistemas na nuvem, uma informação 
de processo pode passar por muitos níveis de comunicação, portanto 
a conectividade nesse momento não é um desafio, mas sim como 
proteger cada nível de comunicação de forma apropriada. Um possí-
vel ataque citado por Santos é o man-in the-middle, que na tradução 
literal significa o homem que está no meio, exatamente porque ele se 
torna intermediário da informação. “O invasor consegue acessar  a 
rede de comunicação, física ou remotamente, e sniffa a rede (termo 
para interceptar os dados trocados na rede de comunicação), desco-
brindo como as informações entre sistemas são estabelecidas, uma 
vez que ele sabe como isso acontece, ele pode redirecionar, ocultar ou 
modificar esses dados de modo que os sistemas comprometidos não 
vai identificar que o ataque foi efetuado”, explicou.

No ambiente industrial isso pode acontecer, por exemplo, atacan-
do-se a comunicação entre o sistema SCADA e o PLC, que utiliza uma 
infraestrutura de redes baseada em switches, por exemplo, ao entrar 
na rede, o invasor modifica o tráfego da informação de forma que o 
sistema de supervisão e o sistema de controle vão trocar dados uti-
lizando o computador do invasor como ponte, permitindo total con-
trole sobre essas informações. “Se fizermos uma avaliação de risco 
em várias plantas fabris, esse tipo de vulnerabilidade é relativamente 
comum. Não podemos ter redes críticas tão vulneráveis. Contudo, vale 
pontuar que, ainda assim, hoje muitos equipamentos de automação 
já possuem muitas funções de segurança embutidas, mas que não 
dispensam a necessidade de defesa do sistema como um todo”, disse.

Como defender o sistema
Portanto, destaca Santos, “a defesa deve ser feita em profundi-

dade”. Isso parte do princípio de que queremos proteger um bem 
e literalmente reconhecer que ele pode ser invadido. “Dessa forma, 
trabalhamos para dificultar esse processo de invasão e, para tanto, 
uma análise de risco permite identificar as áreas mais críticas, sendo 
a solução personalizada para cada caso”, pontuou.

O executivo da Siemens explicou que o sistema é dividido em ca-
madas em diversos níveis de proteção. “Quanto mais camadas ou 
múltiplos fatores de proteção criamos, mais difícil é o acesso não au-
torizado a ele. Por exemplo, podemos usar sistemas de autenticação 
baseados em múltiplos fatores.  Nos baseamos no que temos, como 
um acesso via crachá, por exemplo; no que sabemos, criação de usu-
ários e senhas; e no que somos, onde poderíamos aplicar o uso de 
biometria, se necessário”, exemplificou.

Na prática, o cyber security se inicia na parte física do sistema que 
estamos protegendo – como o uso de câmeras de vigilância, controle 
de acesso por catracas, portas eletrônicas etc., depois são adiciona-
das proteções de rede como firewalls, uso de zonas desmilitarizadas, 
troca de dados criptografados e, por fim, faz-se o hardening, que sig-
nifica desabilitar todo e qualquer recurso em uso que não se faz ne-
cessário, mas pode ser usado como vetor de ataque, como portas USB 

e Ethernet livres, serviços nos computadores e sistemas de controle, 
para citar os mais comuns.

Algumas questões podem ajudar a identificar facilmente as vulne-
rabilidades no parque industrial, como as seguintes:

1. Existem proteções físicas para acesso aos principais sistemas? 
2. Os dados são criptografados? (não tem nenhuma confiden-

cialidade?)
3. Existe integridade nos dados? (não possuem nenhuma assi-

natura digital?)
4. As comunicações passam por processos de autenticação? 

Quais são as políticas de acesso?
Segundo Santos, conforme os guidelines de cyber security, reconhe-

ce-se que um dos desafios muitas vezes também está em aceitar que 
redes industriais, atuando em tempo real, deveriam ser consideradas 
seguras e não devem ter seu comportamento alterado, sendo neces-
sária a sua operação interna com certo nível de insegurança. Porém 
todas as comunicações com o mundo exterior às redes industriais 
precisam de proteções perimetrais e camadas de segurança. “Num 
banco, ao enfrentar um ataque, é aceitável desligar um equipamento 
em prol da segurança e do sigilo dos dados. Em uma fábrica, não se 
pode simplesmente suspender um processo fabril de forma repentina 
durante um suposto ataque. 

No ambiente de automação, considera-se a divisão das fábricas por 
células de automação. “Consideramos cada célula – tudo que está den-
tro da célula é comunicação segura porque não podemos impedir o seu 
funcionamento normal e desejado, mas toda a parte externa será pro-
tegida, por exemplo, por firewalls, e a comunicação entre células se dá 
por meios de comunicações com sistemas próprios de segurança. As-
sim, a troca de dados entre células será feito de forma segura”, explica.

Uma das principais evoluções industriais em termos de comunica-
ção segura é o protocolo OPC UA, que é a evolução das versões an-
teriores do OPC e já tem criptografia, assinatura digital e certificados 
digitais incorporado. “Foi o primeiro que veio com esses atributos e 
permite ao CLP, por exemplo, só trocar dados com outro equipamen-
to se eles tiverem certificados válidos e reconhecidos mutuamente”, 
citou Santos. Para sistemas industriais muito grandes, o processo de 
emissão e controle dos certificados digitais utilizados na automação 
pode ser executado pela TI da empresa, através de computadores de-
nominados Unidades Certificadoras (CA), as quais podem emitir, re-
vogar e validar certificados digitais, tornando mais simples a adoção 
desse tipo de tecnologia no chão de fábrica.

Entre outras novas tecnologias, o CLP com firewall já é realidade, e 
a vantagem é que por estar embutido no ambiente de engenharia, ele 
cria as regras de comunicação de forma automática, sendo mais fácil 
de configurar sistemas de automação de forma segura. “O acesso re-
moto em softwares de automação industrial conectados com os equi-
pamentos de campo com regras criadas pelo ambiente de automação 
também já é uma realidade”, acrescentou.         n


