
Soluções de segurança redes industriais

Criando ambientes mais seguros – Da Corporação aos Dispositivos

Você tem seus ativos 
para proteger. Os 
sistemas de controle, 
redes e softwares 
podem ajudar a 
defendê-lo das 
ameaças e riscos de 
segurança. É hora 
de gerenciar as 
possíveis ameaças e 
construir um sistema 
de controle industrial 
seguro que atenda às 
suas necessidades. 
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Abordagem de segurança
Com uma abordagem de segurança 
industrial voltada para sistemas, a 
Rockwell Automation pode ajudá-lo a 
avaliar e solucionar os riscos de forma 
proativa nos seus sistemas de controle, 
e a defi nir um ambiente comum e seguro 
para os sistemas industriais.

A Rockwell Automation oferece produtos, 
soluções e serviços para os clientes que 
permitem o uso de uma abordagem “defesa 
em profundidade”, com múltiplas camadas de 
defesa em níveis industriais distintos.

Com essa abordagem, a Rockwell Automation 
dá qualidade aos seus produtos com a fi losofi a do 
design voltado para segurança, que inclui, por exemplo, 
treinamento, análises de arquitetura e engenharia, testes 
de resistência e robustez e auditorias.

Soluções de segurança redes industriais
À medida que as organizações industriais obtêm maior visibilidade em suas operações, a necessidade 
de estabelecer um fl uxo transparente de informações através da conexão de sistemas de controle com 
a empresa se tornou um requisito das redes industriais modernas. O desenvolvimento efi caz de uma 
empresa totalmente conectada exige uma abordagem abrangente em relação à segurança industrial, 
muito além do sistema de controle, incluindo políticas e procedimentos que tratam de riscos relacionados 
às pessoas, processos e tecnologia. Um sistema complexo e interconectado apresenta desafi os. É 
essencial compreender os possíveis riscos e começar a incluir a segurança nos seus sistemas de controle 
de automação industrial.

Acesso remoto 
Você precisa se comunicar com um sistema de controle através de uma rede corporativa
(por exemplo, redes públicas ou de negócios)?

Acesso não autorizado 
Você já perdeu a produção porque alguém fez uma alteração que não tinha permissão para fazer 
(por exemplo, fazer o download de um programa no controlador errado)?

Proteção à propriedade intelectual 
Você está preocupado que seus ativos possam ser clonados pelos concorrentes?

Hacker externo
Você teve problemas de desempenho ou tráfego de rede suspeito e atividade maliciosa suspeita, 
como malware e vírus?

Alterações não autorizadas
Seu sistema já sofreu alterações que não foram detectadas durante muito tempo?

Um aplicativo seguro depende das 
múltiplas camadas de proteção, incluindo 
os controles físicos, lógicos, processos e 
procedimentos estruturados.
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Arquitetura de automação 
projetada para segurança 
Segurança para a infraestrutura da rede

Criação de uma rede com sistema de 
controle resistente aos ataques externos.

• Arquiteturas de referência

• Serviços de rede e segurança

• Portfólio de roteadores e switches 
Stratix™

Proteção à propriedade intelectual

Proteção do conteúdo valioso do sistema 
de controle contra uso não autorizado.

• Proteção do código fonte com Logix

Prevenção e detecção de violações

Detecção, documentação e notifi cação 
de ataques no sistema de controle.

• Assinaturas digitais do fi rmware

• Detecção e registro de alterações no 
controlador

Gestão de identidades e controle de 
acesso

Criação de um sistema confi ável com 
controle de usuário avançado.

• Controle de acesso de dados

• FactoryTalk® Security
Nossos sistemas de controle e outros dispositivos finais 
inteligentes foram desenvolvidos usando a filosofia 
do design voltado para segurança, acrescentando 
qualidade, resistência e integridade operacional em 
nossos produtos.

Ofertas e competências
Nenhum produto, tecnologia ou metodolo-
gia pode garantir total segurança da rede de 
um sistema de controle. Ao formar parcerias 
com empresas como a Cisco, Microsoft e 
Panduit, as soluções da Rockwell Automation 
vão além dos produtos e tecnologias, incluin-
do também orientações sobre projetos de 
melhores práticas de segurança na empresa, 
políticas e procedimentos que levam em 
consideração os requisitos únicos de cada 
cliente e indústria.

Rede eemmpresarial

CéCélululala/Z/Zonona a 11 Célula/Zonaa 2

–  Células/Zona a FFirewallll

Operações da fábrica

Fireewwall da fábrica

– SeSegmg entação do tráfego entre 
asas zzono as

–  Lisi tas de Controle de Acesso 
(A( CL), sistemas de prevenção 
de intrusão (IPS)

– Portal e terminal do servidor 
Proxy

– Proteção de acesso
da infraestrutura de rede, ACLs

– Rede local virtual (VLAN), seg-
mentando domínios de confi ança

– Prototeçeçãoã  do clclieientntee

–– FaF ctoryTyTalalkk SSecurity

–  Segurança física de 
proteção do controlador

–  Segurançaa dde acessoso 
camada 22

–  Segurraança físicica da 
portrta
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Integrated Architecture® 
(Arquitetura Integrada)
A Arquitetura Integrada da Rockwell Automation cria 
uma oportunidade única de otimização de toda a fábrica 
com controladores expansíveis, redes abertas e versáteis 
e um sistema de controle integrado contínuo. Permite a 
utilização de tecnologia de rede única para realizar muitas 
tarefas, simplifi car várias disciplinas e aplicativos em um 
único pacote e permite dar segurança e facilitar o fl uxo 
dos dados de produção por toda a empresa. 

Os controladores de automação programáveis (PACs) da 
Rockwell Automation, as interfaces homem-máquina, 
inversores, softwares e outros dispositivos inteligentes 
conectados estão sendo desenvolvidos com a fi losofi a 
do design voltado para segurança; incluem recursos 
que facilitam o controle de acesso físico e lógico, e a 
preservação da propriedade intelectual. No ambiente de 
automação, o conteúdo é protegido pelas comunicações 
seguras e mecanismos de prevenção de adulterações, que 
podem ajudar a fornecer uma camada extra de segurança 
de ponta-a-ponta.

Controlador de automação programável ControlLogix®
• Designação de slot confi ável 
• Detecção e registro de alterações 

(Studio 5000® v20 e posterior)
• Assinaturas digitais do fi rmware

Controlador de automação programável CompactLogix®
• Detecção e registro de alterações 

(Studio 5000 v20 e posterior)
• Assinaturas digitais do fi rmware

DDDeeessseeennnnvvvoooolllvvviiiiddddoooo cccccoooooommm D ll id
segurança em mente

Controlador de automação 
programável CompactLogix

Controlador de automação 
programável ControlLogix

As práticas de desenvolvimento do 
design voltado para segurança estão 
sendo incorporadas no processo de 
desenvolvimento do produto, para ajudar a 
proteger os produtos dos ataques comuns.
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Soluções para a infraestrutura de rede
Nos últimos anos, entramos na era da Internet das Coisas 
(IoT, Internet of Things) – um mundo no qual bilhões 
de “coisas” e máquinas inteligentes fi cam conectadas à 
internet.

Todos os dispositivos de uma fábrica precisam se 
comunicar com os demais, bem como os de nível 
empresarial, usando uma infraestrutura de rede 
unifi cada que é centrada no IP da Ethernet. Isso porque 
apenas a suíte do Protocolo da Internet pode garantir a 
expansibilidade e coexistência da Internet das Coisas.

A Rockwell Automation oferece soluções de infraestrutura 
desenvolvidas para atender às necessidades exclusivas da 
automação industrial. Essas soluções são otimizadas para 
o uso na Arquitetura Integrada da Rockwell Automation 
e podem ser usadas em outras aplicações industriais que 
utilizam Ethernet e TCP/IP padrão para ajudar a permitir a 
integração da fábrica com TI. 

Roteador de serviços Stratix 5900™
• Roteamento seguro e recursos de fi rewall
• Rede privada virtual (VPN)
• Network Address Translation (NAT)
• Listas de Controle de Acesso (ACL)
• Sistemas de Prevenção de Intrusão (IPS)

Switches gerenciáveis Stratix
• Listas de Controle de Acesso
• Autenticação do dispositivo com modo de 

aprendizagem
• Controle de porta programável (liga/desliga)
• Identifi cação de dispositivo não autorizado
• Tráfego administrativo criptografado

Arquiteturas de referência
• Desenvolvido juntamente com a Cisco e otimizado 

tanto para os controles de TI quanto industriais.
• Fornece considerações de projeto, orientações e 

melhores práticas que ajudam você a desenvolver 
e implementar infraestruturas de rede EtherNet/IP 
seguras e prontas para o futuro.

• Estrutura de segurança que utiliza a abordagem 
“defesa em profundidade”.

• Implementação de DMZ industrial.
• Orientações sobre as políticas de acesso remoto e 

abordagens oferecidas para uma solução robusta e 
segura.

Switch gerenciável modular de 
camada 2 e camada 3 Stratix 8000

Arquiteturas de referência

Switch gerenciável de camada 2 Stratix 5700

Roteador 
de serviços 

Stratix 5900



6

Software de informação

A Internet das Coisas oferece a possibilidade de 
compartilhar dados instantaneamente com tudo e 
todos – criando uma ameaça potencial à segurança.

Grandes quantidades de dados industriais são entregues 
através de tecnologias contemporâneas. É essencial 
proteger os dados e as informações. Ao integrar o 
controle e as informações, você pode coletar, gerenciar 
e criar dados acionáveis de forma segura, para ajudar a 
direcionar a produtividade na sua fábrica. 

Os softwares de informação gerenciam informações, 
incluindo a coleta, armazenamento, análise e/ou 
visualização dos dados. Os dados podem ser usados 
para melhor executar ou compreender o processo.

FactoryTalk® VantagePoint EMI 

Essa ferramenta se conecta com as fontes de dados, 
associa os dados com outras fontes diferentes da empresa 
e organiza tudo de forma a proporcionar um signifi cado 
para os indivíduos, desde a engenharia, manutenção até 
operação e executivos.

• Cria uma ampla variedade de dashboards e relatórios 
online no ambiente Web, oferecendo informação em 
tempo real para tomada de decisão e aumento de 
produtividade.

• Integra-se com o Active Directory da Microsoft e 
concede acesso baseado em funções apenas para 
tais indivíduos.

FactoryTalk® Security

É importante controlar quem tem permissão para fazer 
o quê e onde. FactoryTalk Security oferece autenticação 
centralizada e controle de acesso verifi cando a identidade 
de cada usuário que tenta acessar o sistema de 
automação.

• Controla o acesso a controladores específi cos com 
FactoryTalk Security com Security Authority Binding.
Oferece aos usuários controles de acesso e segurança 
baseada nas funções para Controladores, IHM e 
Software.

• Comunica-se com o FactoryTalk® Directory para 
determinar o que o usuário tem permissão para 
fazer e o que não tem.

FactoryTalk® AssetCentre

Um conjunto de ferramentas centradas em ativos 
que ajudam a garantir um acesso seguro ao sistema 
de controle.

• Rastreia as ações do usuário, gerencia arquivos de 
confi guração de ativos e faz backup e recuperação 
de confi gurações de ativos operacionais.

• Monitora o valor de auditoria e envia os dados para 
o registro do controlador.

Studio 5000®

A engenharia de automação e o ambiente de desenvol-
vimento do Studio 5000 combinam os elementos de en-
genharia e design em uma única estrutura padronizada. 
Os recursos de segurança do software ajudam a proteger 
sua propriedade intelectual e detectar alterações feitas 
no seu sistema.

• Proteção da fonte e controle de acesso de dados com 
o controlador Logix 

• Detecção e registro de alterações no controlador 
• Instruções add-on de alta integridade

Serviços profi ssionais

Os serviços de consultoria em campo da 
Rockwell Automation ajudam os clientes a avaliar, 
elaborar, implementar, validar e gerenciar soluções que 
melhoram a segurança industrial. Nossos consultores de 
serviços de rede e segurança (NSS) oferecem uma ampla 
variedade de serviços que ajudam os clientes a alcançar 
maior integridade operacional e segurança dentro dos 
sistemas de controle, independente do equipamento 
utilizado. Os recursos de NSS incluem:

• Risco baseado em ativos e avaliações de 
vulnerabilidade

• Defi nição de políticas de segurança, 
procedimentos e diretrizes

• Desenvolvimento de controles de 
segurança técnicos

• Defi nição de programas de governança 
de segurança pragmática

• Gestão de segurança durante o ciclo de vida
• Conhecimento industrial e TI



Diretrizes para proteção do seu sistema de controle industrial
A segurança dos bens industriais exige um modelo de segurança abrangente baseado em um conjunto bem 
defi nido de políticas de segurança. As políticas devem identifi car tanto os riscos de segurança quanto as possíveis 
técnicas de eliminação para lidar com esses riscos.

Os serviços de segurança e rede da Rockwell Automation podem ajudá-lo a avaliar, elaborar, implementar e 
auditar seu programa de segurança e as arquiteturas com base nos padrões de segurança.

• A International Society of Automation, ISA/IEC-62443, é um conjunto de normas para ajudar especifi camente a 
garantir a segurança da automação industrial e sistemas de controle (IACS).

• O National Institute of Standards and Technology, NIST 800-82, oferece um guia para defi nição de sistemas de 
controle industriais seguros, que inclui sistemas Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA), Distributed 
Control Systems (DCS) e confi gurações de sistemas de controle.

• Departamento de Segurança Interna, através da diretriz presidencial 21 – diretriz de políticas nacionais para 
fortalecer e manter a infraestrutura crítica resiliente segura e funcional.

• Idaho National Lab, DHS INL/EXT-06-11478, é um laboratório do Departamento Nacional de Energia dos EUA 
que oferece orientações sobre o uso de uma abordagem de “defesa em profundidade”.

Vantagem do IP Industrial – 
Centro de recursos para 
o futuro da conectividade industrial
A Industrial IP Advantage é uma comunidade de empresas 
com pensamentos semelhantes – a Cisco, a Panduit e a 
Rockwell Automation em cooperação com ODVA – que ajuda 
os produtores a tirar o máximo proveito das tecnologias de 
rede que fazem a integração e fl uxo de informações sem 
esforços. A comunidade oferece recursos educacionais, 
técnicos e ferramentas sobre as vantagens da utilização do 
protocolo IP em aplicações industriais. Isso pode ajudá-lo 
a compartilhar e superar os desafi os, além de usufruir das 
oportunidades oferecidas pela Internet das Coisas. Participe 
da comunidade on-line em www.industrial-ip.org para 
receber as últimas tendências, desenvolvimentos, conselhos 
e opiniões sobre implementações relacionadas ao uso do 
IP em aplicações industriais.
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Dez passos acionáveis
Melhore sua confi abilidade industrial e segurança com esses dez passos.

1. Controle quem tem acesso às várias áreas da sua rede usando recursos como as Listas de Controle de Acesso e 
bloqueio de portas.

2. Garanta operações robustas e confi áveis limitando e gerenciando o tráfego da rede com o uso de fi rewalls e sistemas 
de detecção/prevenção de invasões. 

3. Proteja os computadores usando whitelist de antivírus e aplicativos.
 Material de referência: Achieving Secure, Remote Access to Plant-Floor Applications and Data, Publicação # ENET-WP009.

4. Defi na uma política de patching do sistema para manter o software atualizado.
 Material de referência: Computer System Security Updates, Publicação # SECUR-WP002.

5. Elabore políticas de segurança para gerenciar o “fator humano”, por exemplo: gestão e proteção de senhas, gestão 
de mídias removíveis e uso de dispositivos pessoais.

6. Implemente um nível de controle físico colocando o interruptor de chave do controlador Logix no modo Run 
(execução) e remova a chave.

7. Controle quem tem permissão para fazer o quê e onde no aplicativo com o FactoryTalk Security.

8. Monitore o que está acontecendo no seu sistema com o Controller Change Detection e FactoryTalk AssetCentre.

9. Proteja sua propriedade intelectual com Logix Source Protection.

10. Limite o acesso aos equipamentos de automação implementando controles físicos, como armários e portas com 
trancas.

Arquiteturas de referência EtherNet/IP em toda a fábrica
Projeção de sistemas de controle que complementam as medidas 
de “defesa em profundidade” em camadas recomendadas.
http://www.ab.com/networks/architectures.html 

Serviços de rede e segurança
Especialistas em consultoria que conduzem avaliações de risco de 
segurança e fazem recomendações sobre como eliminar tais riscos.
http://www.rockwellautomation.com/services/security

Rockwell Automation, Inc. (NYSE:ROK), a maior empresa do mundo dedicada à automação industrial, torna seus clientes mais 
produtivos e o mundo mais sustentável. Em todo o mundo, as marcas dos produtos Allen-Bradley® e Rockwell Software® são 
reconhecidas pela inovação e excelência.

Siga ROKAutomation no Twitter. Conecte-se conosco no Facebook e no LinkedIn.

Para mais informações, acesse: www.rockwellautomation.com/security
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