
Proteção por meio da segurança
Protegendo pessoas, o meio ambiente e a infraestrutura crítica contra 
ameaças à segurança industrial

À medida que as operações industriais se tornam mais conectadas, as organizações estão fazendo 
investimentos significativos para ajudar a proteger sua propriedade intelectual, suas operações 
e sua marca. Contudo, as implicações inerentes à proteção dos riscos de segurança são muito 
frequentemente negligenciadas. Ao integrar programas de proteção e segurança e seguir passos-
chave, os fabricantes e operadores industriais podem avaliar, gerenciar e diminuir as implicações 
da proteção aos riscos de segurança em uma Empresa Conectada.
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Introdução
A segurança industrial é top of mind, pois as organizações estão implementando arqui-
teturas conectadas habilitadas por informações para ajudar a melhorar a produtividade, 
eficiência e proteção. 

Desde acesso remoto a máquinas de produção, acesso sem fio a estações de bombe-
amento ou conectando equipamentos de chão de fábrica à infraestrutura de TI, uma 
maior conectividade pode levar a melhorias significativas na produtividade e proteção. 
Mas isso também aumenta os riscos – não somente à propriedade intelectual, lucros e 
recursos de produção de missão crítica, mas também às pessoas e ao meio ambiente.

Os sistemas de proteção são projetados para detectar falhas, alertar os operadores 
e intervir automaticamente. Alterando ou atacando sistemas de proteção, as brechas 
na segurança podem forçar um sistema padrão de controle a operar além de seus 
parâmetros de proteção, danificar equipamentos e o meio ambiente, ou mesmo 
colocar os trabalhadores e o público em geral em situações arriscadas.

A conectividade traz oportunidades e riscos
Uma Empresa Conectada conecta pessoas, processos e coisas. Ela une TI de nível de 
empresa e os sistemas de tecnologia de operações (TO) no nível da planta em uma 
infraestrutura de rede comum. E tira o máximo partido de tecnologias de habilitação, 
desde dados e softwares de análise até dispositivos inteligentes que constituem a 
internet das coisas (IoT). 

O que isso significa para fabricantes e operadores 
industriais? Significa inteligência de produção para a 
medição e aprimoramento de quase todos os aspectos 
das suas operações, incluindo qualidade, produtividade, 
disponibilidade e eficiência geral do equipamento 
(OEE). Significa conectividade em toda a empresa 
para compartilhamento instantâneo de informações 
e colaboração perfeita em toda a organização. Significa 
monitoração remota de recursos críticos de produção 
e sistemas dispersos em localizações remotas. 

Mas, para todas as oportunidades, há também riscos. Mais 
pontos de conexão podem criar mais pontos de entrada 
para ameaças à segurança. Essas ameaças podem ser físicas 
ou digitais, internas ou externas, e maliciosas ou não inten-
cionais. E elas podem oferecer perigo de muitas maneiras, 
inclusive perdas de propriedade intelectual, operações 
interrompidas e qualidade do produto comprometida.

A proteção é, talvez, a implicação menos discutida das 
ameaças à segurança.

Quando a segurança ameaça a proteção
Sistemas de proteção de processos e máquinas com brechas podem criar consequên-
cias de segurança em cascata. 

Para iniciantes, sistemas de proteção comprometidos que não param as máquinas 
quando elas alcançam um estado perigoso ou quando um dispositivo de proteção é 
disparado podem expor os trabalhadores à mesma ameaça contra a qual eles deveriam 
estar protegidos. Além disso, sistemas de proteção que não são capazes de parar a 
produção além de certas condições operacionais podem expor outros funcionários ou 
uma planta inteira a riscos como incêndios, vazamentos químicos ou explosões.

Os riscos podem ser especialmente altos em indústrias nas quais os funcionários 
trabalham com materiais perigosos ou voláteis, como a fabricação de produtos quími-
cos. E os riscos somente crescerão à medida que a robótica colaborativa se tornar mais 
prevalente, com funcionários e robôs trabalhando lado a lado nas linhas de produção.

“O pessoal responsável por operar, 
proteger e fazer a manutenção 
do sistema de controle industrial 
deve entender a importante 
ligação entre proteção e 
segurança. Qualquer medida 
de segurança que prejudique 
a proteção é inaceitável.”

  Guia para a segurança 
de sistemas de controle 
industriais (ICS), NIST



Proteção por meio da segurança | 3

Sistemas de proteção comprometidos podem colocar também os consumidores em 
risco. Considere o impacto potencial de um cyber-ataque que altere processos em 
uma operação de produção de alimentos ou farmacêutica. Isso poderia levar a conta 
minções perigosas ou mesmo letais. E, mesmo se um ataque for descoberto antes 
que o produto afetado deixe a instalação, ele pode atrasar a entrega de produtos 
necessários com urgência, como medicamentos que salvam vidas.

Do mesmo modo, processos adulterados ou interrompidos em instalações de infraes-
trutura crítica podem ter impactos nos fornecimentos críticos de água e energia dos 
quais as populações dependem.

Sempre estão ocorrendo brechas perigosas
Brechas na segurança e vulnerabilidades que resultam em 
riscos de segurança não são apenas teóricas. Elas são uma 
realidade:

•  Um cyber-ataque a uma usina siderúrgica resultaram em 
falhas em partes da planta e um alto-forno que não podia 
ser desligado pelos métodos normais. A planta sofreu um 
“dano maciço.” O incidente ilustrou os efeitos destrutivos 
e potencialmente perigosos que as ameaças à segurança 
podem criar em operações industriais.1

•  O FDA publicou um alerta aos fabricantes de produtos 
médicos e instalações de cuidados com a saúde sobre a 
vulnerabilidade de determinados dispositivos médicos às 
brechas de segurança. Uma das vulnerabilidades citadas 
foi o potencial para que os dispositivos fossem infectados 
ou mesmo desligados por malware.2

•  Verizon relatou uma provável brecha de segurança em 
uma instalação responsável por fornecer e medir o uso 
de água. Dentre as descobertas da Verizon estavam 
movimentos não explicados de válvulas e dutos, incluindo 
manipulação de CLPs que “gerenciavam a quantidade de 
produtos químicos usados para tratar a água e torná-la 
segura para ser bebida.”3

•  A explosão de um oleoduto na Turquia foi considerada publicamente culpada pela 
falha, mas relatórios de notícias revelaram que isso foi trabalho de hackers. A explosão 
resultou em 30.000 barris de óleo derramado. Como disse a Bloomberg, “Os hackers 
haviam desligado os alarmes, cortado as comunicações e super-pressurizado o óleo 
cru na linha.”4

Tipos-chave de riscos
Os riscos de segurança que podem resultar em implicações à Proteção podem tomar 
muitas formas. Alguns tipos-chave de riscos incluem:

Erros de funcionários: os riscos de segurança nem sempre se originam de inten-
ções maliciosas. De fato, um dos riscos de segurança mais comuns origina-se de erros 
inocentes. Isso pode incluir funcionários ou fornecedores que involuntariamente fazem 
uma conexão errada na rede, fazem o download do programa errado em um con-
trolador, ou conectam um dispositivo infectado no sistema. Tais erros aparentemente 
simples podem, de fato, ter graves consequências se levarem os sistemas a operar além 
dos parâmetros seguros.

Funcionários descontentes: Funcionários atuais ou antigos familiarizados com o siste-
ma de controle e a rede industrial de uma organização podem representar ameaças à se-
gurança. Um excelente exemplo disso envolveu um trabalhador na Austrália que invadiu 
um sistema de controle de um equipamento de esgoto instalado por seu ex-emprega-
dor e provocou um derramamento de 800.000 litros de esgoto em parques e rios locais.5 

“Fabricantes de alimentos e 
bebidas e distribuidores usam 
sistemas de controle para misturar 
ingredientes, embalar os produtos 
e transportar itens consumidos 
por pessoas. Se adulterados, esses 
sistemas podem ser usados para 
contaminar a fonte de alimentos 
ou causar falta de comida.”

  Vulnerabilidades críticas 
dos sistemas de controle 
demonstradas e o que fazer 
em relação a elas, Instituto 
SANS
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Hackers buscando ganho financeiro ou político: A propriedade intelectual de 
um fabricante pode ser um alvo lucrativo para hackers. Ao mesmo tempo, os hackers 
podem também buscar interromper uma operação industrial ou de fabricação por 
motivos financeiros, competitivos ou políticos. 

Espionagem corporativa: A espionagem patrocinada pelo Estado que tem como alvo 
recursos de produção e infraestrutura de alto valor é uma ameaça constante. Os oficiais 
do Departamento de Justiça dos EUA disseram que milhares de empresas foram alvo 
e que tais atividades representam uma “grave ameaça” à segurança nacional.6

Cyberterrorismo: Atos maliciosos podem procurar interromper, infectar ou 
incapacitar uma infraestrutura crítica. Alvos potenciais podem incluir plantas nucleares, 
abastecimentos de água e refinarias de petróleo. Um suposto ataque desse tipo 
envolveu hackers que tentaram tomar o controle de uma pequena barragem em Nova 
York. O ataque falhou porque a represa estava offline para manutenção.7

Abordando a Proteção por meio da segurança
Governos preocupados com ataques perigosos e destruidores de cybersegurança 
a plantas e operações de infraestrutura crítica já estão trabalhando com fabricantes 
e operadores industriais. 

Por exemplo, a Equipe de Resposta de Cyber-Emergência 
de Sistemas de Controle Industrial (ICS-CERT) respondeu 
a 295 incidentes de cybersegurança em 2015 em 16 setores 
de infraestrutura crítica.8 

Os três setores que colecionaram a maioria das respostas 
foram:

• Fabricação crítica (97 incidentes)

• Energia (46 incidentes)

• Água e esgoto (25 incidentes)

E ainda há muito mais. As organizações precisam ser mais 
pró-ativas ao abordar a proteção por meio da segurança. 
Elas devem incorporar quatro elementos-chave na sua 
abordagem:

• Conformidade com as normas

• Integração entre proteção e segurança

• Análise de risco

• Medidas para diminuição dos riscos

Uma questão de conformidade
Existem algumas exigências nas normas de segurança para ajudar os fabricantes e os 
operadores industriais a abordar a proteção por meio da segurança:

•  A seção 7.4 de IEC 61508 (“Proteção funcional de sistemas elétricos/eletrônicos/
eletrônicos programáveis relacionados à segurança”) direciona as empresas 
a realizar uma análise de ameaças à segurança se sua análise de risco identificar 
uma “ação maliciosa ou não autorizada” que constitua uma ameaça à segurança. 
Infelizmente, essa exigência é raramente obedecida. 

•  A segunda edição de IEC 61511 (“Proteção funcional: sistemas com instrumentos 
de proteção para o setor de indústria de processos”), cujo lançamento está 
planejado para 2016, exigirá que as avaliações de riscos de segurança sejam realizado 
por sistemas com instrumentos de proteção (SIS). O projeto SIS também deve 
entregar a resiliência necessária contra os riscos de segurança identificados.

“Quase metade dos profissionais 
de segurança pensam que 
é provável ou extremamente 
provável que um cyber‑ataque 
bem‑sucedido derrube 
infraestruturas críticas e cause 
perda de vidas humanas nos 
próximos três anos.”

  Relatório de prontidão de 
infraestrutura crítica, 
The Aspen Institute and 
Intel Security, 2015
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Essas exigências podem não ser elaboradas, mas fornecem orientações de conformi-
dade formais para abordar os riscos de Proteção baseados em segurança. Elas devem 
ser seguidas. Enquanto isso, organismos de normalização também estão explorando 
atualizações adicionais que podem avançar no detalhamento de como a indústria deve 
identificar e abordar a proteção por meio da segurança.

Integrando proteção e segurança
Proteção e segurança têm sido tradicionalmente vistas como entidades separadas, mas 
há uma semelhança entre elas nas abordagens usadas para analisar e diminuir os riscos. 

Por exemplo, o conceito de “controle de acesso” é comum à proteção e à segurança. 
Em ambos os casos, as políticas e os procedimentos são construídos com base em 
práticas de negócios, abordagens de gestão de riscos, exigências da aplicação e 
padrões industriais. Ambas também buscam ajudar a proteger os recursos de uma 
organização, inclusive seu pessoal, processos, equipamentos e propriedade intelectual.

Fabricantes e operadores industriais que desejem reduzir a probabilidade de incidentes 
de Proteção com base na segurança precisará repensar sua segurança nesta forma. 
Especificamente, eles devem começar a pensar em proteção e segurança uma em 
relação à outra.

Para entender como isso pode ocorrer, as organizações devem considerar primeiro os 
“três Cs da proteção”, que são um conjunto de práticas que os melhores fabricantes 
compartilham 

•  Cultura (comportamental): Comportamento do funcionário e da empresa – 
incluindo valores, prioridades, atitudes e crenças – isso ajuda a definir quão bem uma 
empresa adota a proteção. 

•  Compatibilidade (de procedimentos): Políticas e procedimentos que ajudam uma 
empresa a alcançar a compatibilidade com as normas de proteção adequadas. 

•  Capital (técnica): Tecnologias e técnicas de proteção atuais que ajudam a otimizar 
tanto a proteção quanto a produtividade.

Depois, as organizações devem considerar como a segurança pode ser enraizada em 
cada um desses pilares de segurança principais. Por exemplo:

Cultura: Além de proteger a propriedade intelectual, processos e recursos físicos, 
o pessoal da segurança devem tornar a proteção dos sistemas de proteção um valor 
central em tudo que fazem. Também é muito importante uma excelente colaboração 
entre as equipes de EHS, operações e TI. Por exemplo, todas as três equipes devem 
trabalhar juntas para desenvolver objetivos co-gerenciados para proteção e segurança, 
e para identificar as exigências críticas de proteção para dados nos sistemas de chão 
de fábrica. E como uma cultura de proteção forte envolve todos os funcionários, 
é necessária uma compreensão em toda a empresa da relação entre segurança 
e proteção.

Compatibilidade: Os esforços de compatibilidade devem atender às exigências de 
segurança nas normas de proteção, tais como IEC 61508 e 61511. Inversamente, os 
esforços de segurança devem seguir uma abordagem de defesa em profundidade, 
que é recomendada na série de normas IEC 62443 (“Segurança para automação 
industrial e sistemas de controle”) (anteriormente ISA-99) e em outros locais, e abordar 
riscos de segurança relacionados à proteção em todos os níveis de uma organização.

Capital: As empresas devem usar tecnologias de proteção com recursos incorporados 
de segurança. Elas também devem usar tecnologias de segurança que ajudam a 
proteger contra brechas no sistema de proteção e possibilitar recuperações rápidas se 
ocorrer uma brecha.
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Análise de risco abrangente
As empresas devem implementar uma estratégia de gestão de risco em toda a empresa 
para gerenciar ameaças à segurança e vulnerabilidades, assim como suas potenciais 
implicações na proteção. Duas avaliações são essenciais para esta estratégia:

•  Uma avaliação de risco de proteção é necessária para confirmar a compatibilidade 
com as normas de segurança existentes, inclusive as exigências de segurança na 
IEC 61508 e 61511. A avaliação deve abordar não somente as funções-padrão dos 
operadores, mas todas as interações homem-máquina, inclusive configuração, 
manutenção, limpeza e higienização de máquinas, e exigências administrativas e de 
treinamento. As empresas devem também expandir seus métodos existentes para 
realizar análises de risco de proteção para analisar o risco de um cyber-ataque.

•  Uma avaliação de risco de segurança deve descrever a postura atual geral de 
segurança de uma organização em relação a software, redes, sistema de controle, 
políticas e procedimentos, e até comportamento dos funcionários. Ela deve também 
descrever quais etapas devem ser seguidas para se alcançar o nível de segurança 
desejado.

Mesmo que essas avaliações sejam realizadas separadas uma da outra, elas devem 
trabalhar para os mesmos objetivos de gestão de risco, no nível da empresa, de 
proteger os funcionários, clientes e o ambiente. 

Empresas que usam um fornecedor terceirizado para realizar essas avaliações devem 
procurar um fornecedor com experiência tanto em proteção quanto segurança. Isso 
pode ajudar a confirmar a consistência e o alinhamento entre as duas avaliações.

Medidas de redução de risco
As medidas específicas de redução de risco que uma empresa implementa dependem 
de seu conjunto exclusivo de riscos de segurança e seus potenciais impactos na 
proteção. Contudo, há algumas medidas-chave de redução de riscos que a maioria dos 
fabricantes e operadores industriais devem implementar como melhor prática:

•  Segmentação em zonas: Esta é uma prática central da segurança. Ela deve ser 
usada em todas as plantas como parte de uma abordagem holística de defesa em 
profundidade para ajudar a limitar o acesso aos sistemas de proteção. Uma zona 
desmilitarizada industrial (IDMZ) com firewalls e corretores de dados pode segmentar 
de forma segura a rede de toda a planta a partir de uma rede empresarial. Além disso, 
o uso de redes locais virtuais (VLAN) e uma hierarquia de switches de 2 ou 3 camadas 
pode criar subzonas funcionais para estabelecer domínios de confiança menores e 
simplificar a aplicação da política de segurança. 

•  Acesso físico: Muitas organizações usam cartões com identificação de frequência 
de rádio para gerenciar o controle de acesso à instalação. Mas a segurança de acesso 
físico devem ir além disso para proteger os sistemas de proteção. Dispositivos de 
travamento e bloqueio devem ser usados para evitar uma remoção de cabos não 
autorizada e para fechar portas não utilizadas ou desnecessárias. E painéis de controle 
devem ser trancados para restringir o acesso por entrada e plug-ins aos dispositivos 
do sistema de controle e automação industrial. Mais segurança avançada de acesso 
físico também está surgindo, como sistemas de supervisão por vídeo IP que podem 
análises para reconhecimento facial.

•  Proteção e segurança integrada à rede: CIP Safety™ e CIP Security™ são extensões 
ao protocolo comum industrial (CIP), que é o protocolo de camadas de aplicação 
para EtherNet/IP™. A CIP Safety permite que dispositivos de segurança coexistam na 
mesma rede EtherNet/IP que os dispositivos padrões, e permite um desligamento 
seguro caso ocorra um ataque de negação de serviço. A CIP Security incorpora 
a integridade e confidencialidade de dados nas comunicações por EtherNet/IP. 
Trabalhando juntos, dispositivos que incorporam CIP Safety e CIP Security ajudam 
a proteger a adulteração de dados e ataques maliciosos aos sistemas de segurança.
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•  Produtos de Proteção com proteção incorporada: Sistemas de proteção e outros 
hardwares devem incluir recursos incorporados de segurança. Por exemplo, um 
controlador de proteção que usa software com chaves pode garantir que o firmware 
seja descarregado somente de uma fonte segura. enquanto uma porta de acesso 
pode restringir o acesso físico ao controlador. Um switch gerenciável industrial com 
listas de controle de acesso (ACL) também pode assegurar que somente dispositivos, 
usuários e tráfego autorizados estão acessando uma rede.

•  Autenticação e autorização: Recursos de segurança de software podem restringir 
o acesso com e sem fio à infraestrutura da rede. Por exemplo, a segurança por 
autenticação e autorização é um elemento-chave no software de interface homem-
máquina e pode limitar o acesso ao sistema de proteção a somente indivíduos 
autorizados. Isso pode ajudar a proteger contra ameaças internas acidentais e 
maliciosas. O pessoal da segurança pode definir quem pode acessar o software, que 
ações específicas eles podem realizar e em qual hardware específico, e de onde eles 
podem realizar essas ações.

•  Gerenciamento de recursos e mudanças: Um software de gerenciamento de 
recursos pode automatizar a descoberta de novos recursos e rastrear e gerenciar 
centralmente mudanças de configuração em toda a instalação, inclusive nos sistemas 
de proteção. Ele pode detectar alterações maliciosas em tempo real, registrar essas 
atividades e relatá-las ao pessoal-chave. Se forem realizadas alterações indesejadas, 
o software pode acessar cópias arquivadas do programa de um dispositivo para uma 
recuperação rápida.

•  Gerenciamento de vulnerabilidade: Devem ser desenvolvidos processos e 
procedimentos para ajudar a garantir que uma ação rápida seja realizada depois da 
liberação de relatórios de proteção e segurança. Isso inclui ter os processos prontos 
para revisar imediatamente os relatórios e determinar o potencial impacto. Também 
inclui a implementação de procedimentos de gerenciamento de patches para 
produtos afetados.

Resumo:
segurança não quer dizer somente proteger dados e disponibilidade. Trata-se de 
proteger pessoas e o ambiente, assim como infraestruturas críticas e fornecimentos 
dos quais as populações dependem. Organizações que queiram permanecer à frente 
desses riscos precisam alcançar a compatibilidade com os mais novos padrões, integrar 
de forma holística a proteção e segurança, realizar uma análise de risco abrangente 
e implementar medidas de redução de risco usando as mais recentes tecnologias.

Recursos
Rockwell Automation tem a mistura certa de experiência em segurança físcia e 
patrimonial para ajudar as organizações a abordar suas questões específicas de 
proteção baseadas em segurança. Temos um dos mais amplos portfólios da indústria 
de soluções em proteção, incluindo serviços de proteção como avaliações. Nossas 
ofertas de segurança industrial incluem produtos de rede, ferramentas e recursos livres, 
e uma ampla gama de serviços de segurança industrial. Também compreendemos 
que a construção de sistemas mais seguros exigem produtos mais seguros. É por isso 
que usamos um processo robusto de desenvolvimento de segurança para incorporar 
a segurança em nossos produtos desde o início.

Também estamos colaborando com parceiros estratégicos de aliança como Cisco, 
Panduit e Microsoft, para criar uma loja única para suas necessidades de segurança 
industrial. Por exemplo, Cisco e Rockwell Automation desenvolveram em conjunto 
uma estrutura de segurança de rede industrial como parte do programa de Ethernet 
convergente em toda a planta (CPwE). Orientação de projeto, arquiteturas de referência 
e recursos adicionais também estão disponíveis por meio do programa CPwE.

http://www.rockwellautomation.com/global/capabilities/industrial-safety-solutions/overview.page?
http://www.rockwellautomation.com/global/capabilities/industrial-safety-solutions/overview.page?pagetitle=Safety-Services&docid=4bfc96470a76212f5e13c402ada0f05a
http://www.rockwellautomation.com/global/capabilities/industrial-security/overview.page?
http://www.rockwellautomation.com/global/capabilities/industrial-security/overview.page?pagetitle=Industrial-Security-Services&docid=d6ac303e88918a5ca6e35bca41f6f3b6
http://www.rockwellautomation.com/global/capabilities/industrial-networks/overview.page?pagetitle=Network-Architectures&docid=04cf49e1d6b46f5d3dcbf777464e6e53
http://www.rockwellautomation.com/global/capabilities/industrial-networks/overview.page?pagetitle=Network-Architectures&docid=04cf49e1d6b46f5d3dcbf777464e6e53
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