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• Visão de tecnologia comum:
Uma única arquitetura expansível, que usa 
tecnologias de comunicação em redes abertas 
padrão Ethernet IP, é essencial para ativar a 
Internet das coisas industrial para obter a 
flexibilidade, visibilidade e eficiência necessárias em 
um ambiente de produção competitivo.

• Arquiteturas Ethernet convergidas em toda a 

fábrica:
Coleção de arquiteturas testadas e validadas por 
autoridades no assunto na Cisco e Rockwell 
Automation. O conteúdo da CPwE é relevante para a 
as disciplinas de Tecnologia operacional (TO) e 
Tecnologia da informação (TI), consiste em 
arquiteturas, melhores práticas, orientações e ajuste 
de parâmetros de configuração documentados para 
ajudar os fabricantes a projetar e implantar em toda a 
fábrica uma infraestrutura de rede industrial 
expansível, robusta, segura e pronta para o futuro.

• Colaboração conjunta de produto:
Firewall industrial Stratix® 5950, Ponto de acesso sem 
fio/Ponte de grupo de trabalho Stratix 5100 e 
Stratix 5700, switches Ethernet industriais Stratix 5400 
e Stratix 5410, incorporando o melhor da Cisco e o 
melhor da Rockwell Automation.

• Otimização de pessoas e processos:
Educação e serviços para facilitar a convergência da 
Tecnologia Operacional (TO) e da Tecnologia da 
Informação (TI), auxiliar na implantação 
bem-sucedida da arquitetura e facilitar operações que 
permitem que recursos essenciais enfoquem na 
inovação e produtividade crescentes.
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arquitetura Ethernet convergida para 
toda a fábrica 

A tendência predominante em comunicação em redes de Sistemas de Automação e 
Controle Industriais (IACS) é a convergência de tecnologia, especificamente a Tecnologia 
Operacional (OT) de IACS com Tecnologia da Informação (TI). A Converged Plantwide 
Ethernet (CPwE) ajuda a ativar a convergência da tecnologia de rede pelo uso da 
tecnologia-padrão de Ethernet e Protocolo da Internet (IP), que ajuda a ativar a Internet das 
coisas industrial (IIoT).

Geralmente, uma rede convergida de IACS é aberta, por padrão. A abertura facilita a 
coexistência da tecnologia e a interoperabilidade do dispositivo de IACS, o que ajuda a 
ativar a escolha dos melhores produtos de IACS da classe. Essa abertura também exige 
que as redes de IACS sejam protegidas e reforçadas por meio da configuração e da 
arquitetura. Esse nível de proteção depende da atitude de segurança necessária. Práticas 
comerciais, padrões corporativos, políticas de segurança, requisitos de aplicativos, 
padrões de segurança da indústria, conformidade com a regulamentação, políticas de 
gestão de risco e tolerância geral são fatores-chave na determinação da atitude adequada 
de segurança.

A implantação em toda a fábrica de Firewalls Industriais (IFW), que é parte de uma atitude 
de segurança industrial de proteção abrangente holística, ajuda a proteger a infraestrutura 
de rede IACS e a criar zonas de confiança menores. Firewalls industriais têm a capacidade 
de restringir e inspecionar o fluxo de tráfego em todo a rede IACS em toda a fábrica. É 
normal o pessoal de TO (tecnologia de operações) aplicar firewalls industriais para 
proteger seus aplicativos IACS herdados – equipamentos, máquinas ou placas. É cada 
vez mais comum que os fabricantes de equipamentos originais (OEMs) incluam um 
firewall industrial como parte de seus lançamentos. Para sustentar essa convergência de 
TO e TI, firewalls industriais modernos suportam a capacidade de serem implantados e 
gerenciados usando várias metodologias diferentes que são local ou centralmente 
gerenciadas. O gerenciamento local é comum para o pessoal de TO da fábrica e para 
aplicativos de OEM. O gerenciamento central é comum em TI. 

A implantação de firewalls industriais em uma arquitetura Ethernet convergida para toda a 
fábrica CVD (projeto validado da Cisco e Rockwell Automation), documentada em 
Deploying Industrial Firewalls within a CPwE Architecture Design and Implementation 
Guide (DIG), descreve vários casos de uso de projeto, implantação e gerenciamento de 
firewalls industriais em toda a rede IACS da fábrica. O CPwE Industrial Firewalls CVD é 
levado ao mercado por meio de uma aliança estratégica entre a Cisco Systems® e a 
Rockwell Automation.
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Segurança industrial holística
A CPwE é a arquitetura subjacente que oferece serviços de rede padrão para dispositivos, 
equipamentos e disciplinas de informação e controle encontrados em aplicações de IACS 
modernas. As arquiteturas CPwE (Figura 1), por meio de teste e validação pela Cisco e a 
Rockwell Automation, fornecem orientação para projeto e implementação, resultados de 
teste e ajuste de parâmetros da configuração documentados que podem ajudar a obter 
em tempo real os requisitos de comunicação, confiabilidade, expansibilidade, segurança 
e resiliência de aplicações IACS modernas.

Figura 1 Arquiteturas CPwE

Note Essa liberação da arquitetura CPwE concentra-se no EtherNet/IP™, que usa o Common 
Industrial Protocol (CIP™) da ODVA e está pronto para Internet das coisas industrial (IIoT). 
Para obter mais informações sobre o EtherNet/IP, consulte a odva.org em:
http://www.odva.org/Technology-Standards/EtherNet-IP/Overview

Segurança industrial holística
Nenhum produto, tecnologia ou metodologia sozinho consegue proteger aplicações 
IACS completamente. A proteção de ativos IACS requer uma abordagem de segurança 
com proteção abrangente, que aborda as ameaças internas e externas à segurança. Essa 
abordagem utiliza várias camadas de defesa (administrativa, técnica e física) em níveis de 
IACS separados que abordam diferentes tipos de ameaças. A Estrutura de segurança de 
rede industrial CPwE (Figura 2), que usa uma abordagem de proteção abrangente, está 
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Segurança industrial holística
alinhada com padrões de segurança industrial como Segurança de sistemas de controle 
e automação industrial ISA/IEC-62443 (anteriormente ISA-99) e Segurança de sistema de 
controle industrial (ICS) NIST 800-82.

Projetar e implementar uma estrutura de segurança de rede IACS abrangente deve ser 
uma extensão natural às aplicações IACS. A segurança de rede não deve ser 
implementada como uma consideração tardia; a estrutura de segurança de rede industrial 
deve ser generalizada e central para o IACS. No entanto, para implantações de IACS 
existentes, as mesmas camadas com proteção abrangente podem ser aplicadas de 
maneira incremental para ajudar a aprimorar a atitude de segurança do IACS.

Camadas de proteção abrangente de CPwE (Figura 2) incluem:

• Engenheiros de sistema de controle (realçados em tom amarelado) — proteção de 
dispositivos IACS (por exemplo, física e eletrônica), proteção do dispositivo da 
infraestrutura (por exemplo, segurança da porta), segmentação da rede (zona de 
confiança), firewalls industriais (com inspeção) na extremidade da aplicação IACS, 
autenticação, autorização e contabilidade (AAA) da aplicação IACS

• Engenheiros de sistema de controle em colaboração com Engenheiros de rede e TI 
(realçados em azul) — Proteção de computadores (aplicação de patch do SO, 
listagem branca de aplicação), proteção de dispositivos de rede (por exemplo, 
controle de acesso, resiliência), políticas de acesso à rede local sem fio

• Arquitetos de segurança de TI em colaboração com Engenheiros de sistemas de 
controle (realçados em lilás) — Serviços de identidade (com e sem fio), Active 
Directory (AD), Servidores de acesso remoto, firewalls de fábrica e melhores práticas 
de projeto de zona industrial desmilitarizada (IDMZ)

Figura 2 Estrutura de segurança de rede industrial da CPwE
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Casos de uso de firewall industrial
Casos de uso de firewall industrial 
Um IACS é implantado em uma ampla variedade de indústrias de fabricação e processo 
discretas, tais como indústrias automotivas, farmacêuticas, bens de consumo, celulose e 
papel, petróleo e gás, mineração e energia. As aplicações IACS são compostas de várias 
disciplinas de controle e informação, tais como processo contínuo, lote, combinações 
discretas e híbridas. Um dos desafios dos fabricantes é a proteção industrial das 
tecnologias de comunicação em redes convergidas de IASC Ethernet e IP para tirar 
vantagem dos benefícios comerciais associados à Internet das coisas industrial (IIoT).

O documento Deploying Industrial Firewalls within a CPwE Architecture DIG descreve os 
conceitos, requisitos e soluções de tecnologia para casos de uso de aplicações testados, 
validados e documentados pela Cisco e Rockwell Automation para ajudar a oferecer 
suporte a uma arquitetura IACS protegida e convergida EtherNet/IP™ em toda a fábrica. 
Segue um resumo de casos de uso da CPwE IFW CVD:

• Visão geral da tecnologia de firewall industrial:

 – Modos de operação:

 – Modo in-line transparente

 – Modo in-line roteado

 – Modo Somente monitor passivo

 – Proteção de rede (Cisco Adaptive Security Appliance)

 – Prevenção e detecção de intrusão (Sistema de gerenciamento Cisco 
FireSIGHT®), Inspeção profunda de pacotes (DPI) do Common Industrial 
Protocol (CIP)

 – Firewall industrial (IFW):

 – O dispositivo de segurança industrial da rede Stratix® 5950 da 
Allen-Bradley®

 – O dispositivo de segurança industrial da Cisco 3000 

• Casos de uso da aplicação (Figura 3):

 – Proteção de equipamentos/máquinas/placas

 – Proteção de célula/zona de área:

 – Topologia de redundância em estrela, topologia de anel

 – Monitoramento de célula/zona de área

• Casos de uso de gerenciamento:

 – Gerenciamento local:

 – Interface de linha de comando (CLI), Adaptive Security Device Manager 

 – Gerenciamento centralizado:

 – Centro de gerenciamento Cisco FireSIGHT, Gerenciador de segurança Cisco 

 – Migração de gerenciamento local para centralizado de firewalls industriais
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Resumo
Figura 3 Implantações de firewalls industriais em toda a fábrica

Resumo
A CPwE é uma coleção de arquiteturas testadas e validadas que são desenvolvidas por 
autoridades no assunto na Cisco e Rockwell Automation e que seguem o programa Cisco 
Validated Design (CVD). O conteúdo da CPwE, relevante para a as disciplinas de 
Tecnologia operacional (TO) e Tecnologia da informação (TI), consiste em arquiteturas, 
melhores práticas, orientações e ajuste de parâmetro de configuração documentados 
para ajudar os fabricantes no projeto e implantação de uma infraestrutura de rede 
industrial expansível, confiável, segura e pronta para ser futuramente implantada em toda 
a fábrica. A CPwE também ajuda os fabricantes a obterem os benefícios de redução de 
custos usando projetos comprovados que podem ajudar a acelerar a implantação e a 
reduzir riscos na implantação da nova tecnologia.

O documento Deploying Industrial Firewalls within a Converged Plantwide Ethernet 
Architecture Design and Implementation Guide (DIG) descreve vários casos de uso de 
projeto, implantação e gerenciamento de firewalls industriais em toda a infraestrutura de 
rede de Sistema de Controle e Automação Industrial (IACS) da fábrica. Esse DIG destaca 
os requisitos-chave, tecnologia e considerações de projeto de suporte da aplicação IACS 
para ajudar com o projeto e implantação bem-sucedidos desses casos de uso 
específicos na estrutura da CPwE.

Mais informações sobre os Guias para projeto e implementação da CPwE podem ser 
encontrados nas seguintes URLs:

• Site da Rockwell Automation

 – http://www.rockwellautomation.com/global/products-technologies/network-techn
ology/architectures.page?
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• Site da Cisco:

 – http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise/design-zone-manufacturing/la
nding_ettf.html

Note Esse documento refere-se ao Centro de gerenciamento FireSIGHT como o software de 
gerenciamento centralizado para os módulos IFW FirePOWER™. Começando na versão 
6.0, o software foi renomeado como Centro de gerenciamento Firepower. Ambas as 
versões são capazes de gerenciar módulos IFW FirePOWER que estão realizando a 
inspeção do Protocolo comum industrial (CIP). Para obter mais informações sobre a 
alteração dessa terminologia, consulte o Cisco Firepower Compatibility Guide na 
seguinte URL:
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/compatibility/firepower-comp
atibility.html

A Cisco é líder mundial em redes, transformando a forma como as pessoas se conectam, comunicam e colaboram. Informações sobre a Cisco podem ser encontradas em 
www.cisco.com. Para notícias atuais, acesse http://newsroom.cisco.com. Na Europa, os equipamentos Cisco são fornecidos pela Cisco Systems International BV, uma 
subsidiária integral da Cisco Systems, Inc.

www.cisco.com
Matriz corporativa nas Américas
Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA

Matriz corporativa na Ásia-Pacífico
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Cingapura

Matriz corporativa na Europa
Cisco Systems International BV
Amsterdã, Holanda

A Cisco tem mais de 200 escritórios no mundo todo. Endereços, números de telefones e fax podem ser encontrados no site da Cisco em www.cisco.com/go/offices.

Cisco e o logotipo da Cisco são marcas comerciais ou marcas registradas da Cisco e/ou suas afiliadas nos EUA e em outros países. Para exibir uma lista com as marcas
comerciais da Cisco, visite: www.cisco.com/go/trademarks. As marcas comerciais de terceiros mencionadas são de propriedade de seus respectivos proprietários. O uso da
palavra parceiro não implica uma relação de parceria entre a Cisco e qualquer outra empresa. (1110R)

A Rockwell Automation é uma fornecedora líder do mercado de soluções para energia, controle e informações, que proporcionam mais produtividade aos clientes e tornam 
o mundo mais sustentável. Como suporte a conceitos de produção inteligente, a Rockwell Automation ajuda os clientes a maximizar seus valores e os prepara para o futuro, 
construindo uma Empresa Conectada (The Connected Enterprise).

www.rockwellautomation.com
Américas:
Rockwell Automation
1201 South Second Street 
Milwaukee, WI 53204-2496 EUA 
Tel.: (1) 414.382.2000
Fax: (1) 414.382.4444

Ásia-Pacífico:
Rockwell Automation
Level 14, Core F, Cyberport 3 
100 Cyberport Road, Hong Kong 
Tel.: (852) 2887.4788
Fax: (852) 2508.1846

Europa/Oriente Médio/África: 
Rockwell Automation
NV, Pegasus Park, De Kleetlaan 12a 
1831 Diegem, Bélgica 
Tel.: (32) 2 663 0600
Fax: (32) 2 663 0640

Allen-Bradley, FactoryTalk, Rockwell Automation, Rockwell Software e Stratix são marcas comerciais da Rockwell Automation, Inc.
As marcas comerciais não pertencentes à Rockwell Automation são propriedade de suas respectivas empresas.

EtherNet/IP e CIP são marcas comerciais da ODVA. 
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