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Sumário

O futuro da indústria de processos é digital, e esta tendência está sendo conduzida 
em todo o mundo sob as bandeiras da Indústria 4.0 e da Internet das Coisas (IoT). 

A digitalização cria muitas oportunidades para operadores de plantas melhorarem a 
eficiência destas, ao mesmo tempo em que aumentam a flexibilidade e as deixam 
preparadas para o futuro (future-proof). No entanto, muitas vezes as pessoas 
ignoram o fato de que também há desvantagens: ameaças à segurança das plantas 
decorrentes da digitalização, especialmente como resultado da crescente e cada vez 
mais sofis�cada ciber-criminalidade. 

Este ar�go explica por que a indústria de processos precisa passar do modo passivo 
para o modo a�vo de defesa de segurança ciberné�ca e o que deve fazer para 
garan�r a segurança das plantas na era digital.
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No final de 2017, a empresa Dragos, especializada em segurança ciberné�ca de sistemas industriais de 

controle (ICS), anunciou que um controlador de segurança (SIS) de um concorrente da HIMA instalado 

em uma planta de processo no Oriente Médio �nha sido alvo de um novo ataque de malware e 

“hackeado” com sucesso. Aparentemente, o obje�vo do invasor era desa�var as funções de segurança 

do sistema, o que não conseguiu realizar devido a erros de programação. O sistema instrumentado de 

segurança (SIS) ficou comprome�do e fez exatamente o que era esperado: iniciou o shutdown do 

sistema. Contudo, a execução profissional do ataque deixa muito claro o quão seriamente os operadores 

de planta precisam enfrentar a questão da segurança ciberné�ca. 

Este ataque ciberné�co também representa uma nova dimensão de ameaças ciberné�cas contra 

infraestrutura crí�ca. Pelo que se sabe até agora, foi especificamente planejado e projetado para a�ngir 

o SIS do fabricante em questão. Esse �po de ataque a um SIS demanda um esforço significa�vo. 

É o quinto incidente envolvendo um ICS conhecido publicamente até o momento, depois do Stuxnet, 

Havex, Blackenergy2 e Crashoverride. A importância desse ataque dificilmente pode ser superes�mada, 

porque foi o primeiro ataque bem-sucedido a um Sistema Instrumentado de Segurança – que é a úl�ma 

linha de defesa contra um impacto potencialmente catastrófico.

De acordo com que o foi divulgado até agora, o atacante se beneficiou de um fator significa�vo: no 

momento do ataque ciberné�co, o SIS havia sido deixado no modo de programação por meio de uma 

chave �sica. Se o sistema es�vesse operando no modo RUN, em que não é possível realizar alterações 

no programa, o atacante teria enfrentado um desafio muito mais di�cil. Até a presente data não se 

conhecem outros ataques a este mesmo �po de SIS.

O conceito de segurança está mudando

O incidente deve servir como um alerta para aumentar a conscien�zação sobre segurança ciberné�ca no 

setor. Embora apenas um determinado sistema tenha sido atacado, o incidente marca um divisor de 

águas para a segurança da planta. No futuro, o foco deverá estar na interação entre a segurança 

funcional e a segurança ciberné�ca. O SIS no exemplo acima difere significa�vamente dos sistemas de 

segurança HIMA no que diz respeito à filosofia e tecnologia de projeto. Portanto, é improvável que os 

sistemas HIMA também sejam susce�veis ao mesmo ataque ciberné�co. 

No entanto, é claro que nenhum fabricante do SIS pode prometer, agora ou no futuro, uma solução 

absoluta e sempre segura em relação a todas as eventualidades e riscos. Isso se deve, principalmente, 

ao fato de que os processos de trabalho e as deficiências organizacionais ainda são, de longe, os alvos 

mais comuns para ataques ciberné�cos bem-sucedidos. Por exemplo, as interfaces do sistema que 

permanecem abertas durante a operação normal e que podem ser usadas para alterar o código do 

programa oferecem ao invasor um potencial ponto de acesso. Como consequência desse ataque 

ciberné�co, é altamente recomendável que os operadores das plantas deixem de depender 

exclusivamente de componentes de cyber segurança para realizar a proteção ciberné�ca. Devem, ao 

contrário, definir um conceito de segurança integral para seus sistemas e implementá-lo de forma 

consistente em cooperação com os fabricantes.

As soluções de automação orientadas para a segurança em instalações industriais devem abranger mais 

do que apenas o shutdown de emergência seguro (ESD); elas também devem fornecer proteção efe�va 
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contra ataques ciberné�cos. Isso leva a uma mudança de paradigma: anteriormente, os sistemas 

automa�zados só �nham que ser projetados para segurança funcional e depois apenas testados 

periodicamente a fim de verificar a redução de risco inicialmente definida. 

No futuro, as soluções de segurança funcional deverão ser regularmente ajustadas e estendidas no que 

diz respeito à segurança ciberné�ca. Essa mudança de paradigma afeta fornecedores e usuários de 

componentes para Sistemas Instrumentados de Segurança em igual medida. Isso altera totalmente a 

percepção das soluções de segurança. Um aspecto central das modernas soluções de segurança 

funcional deve ser a capacidade de evitar ataques ciberné�cos, a fim de evitar dispendiosas paradas 

espúrias. Isso torna o SIS um fator ainda mais significa�vo para a rentabilidade da planta.

Conformidade com normas e separação de níveis como base

Uma tendência bem-vinda é que as empresas da indústria de processos reconhecem cada vez mais a 

importância das normas de segurança funcional e segurança ciberné�ca para a viabilidade econômica e 

segurança operacional de suas plantas. No entanto, ainda existem empresas que não u�lizam SIS 

totalmente em concordância com as normas. Isso significa que eles correm um risco significa�vamente 

maior de perda de produção e danos às pessoas e ao meio ambiente. Para alcançar a máxima segurança 

funcional e segurança ciberné�ca, é de suma importância que os usuários das plantas implementem os 

requisitos de segurança operacional e segurança de automação (IEC 61511 e IEC 62443) para a 

separação �sica entre sistemas instrumentados de segurança (SIS) e sistemas de controle de processo 

(BPCS).

A conformidade com as normas é um aspecto fundamental da defesa contra ataques ciberné�cos. De 

acordo com a norma IEC 61511, Sistemas Instrumentados de Segurança (SIS) e sistemas de controle 

(BPCS) só podem ser considerados níveis de segurança independentes se forem baseados em diferentes 

plataformas, diferentes bases de desenvolvimento e filosofias. 

Em termos concretos, isso significa que a arquitetura do sistema deve ser projetada, fundamentalmente, 

visando evitar o uso simultâneo de componentes do sistema de controle de processo (BPCS) e do 

sistema instrumentado de segurança (SIS) sem uma análise de segurança detalhada. 

Sem separação clara, as atualizações (patches) implementadas no sistema de controle do processo 

poderiam, por exemplo, afetar as funções do sistema de segurança integrado. Isso pode ter 

consequências fatais. Uma situação igualmente grave surge quando um cyber ataque bem-sucedido no 

sistema de controle de processo (BPCS) através do PC no escritório de um funcionário a�nge o sistema 

de segurança integrado, resultando no comprome�mento da segurança funcional e da segurança 

ciberné�ca básica. Como pode ser visto nos exemplos de ataques ciberné�cos bem-sucedidos acima 

mencionados, o link entre o sistema de produção e a TI corpora�va representa sempre um ponto de 

grande vulnerabilidade. Um ataque a um sistema SIS / BPCS integrado é, portanto, consideravelmente 

mais fácil do que um ataque em um SIS independente.

Há muito em jogo no caso de um cyber ataque bem-sucedido. No pior dos casos, pode afetar a 

segurança da planta, com consequências incalculáveis para a saúde dos funcionários, os a�vos materiais 

da empresa e o meio ambiente. 
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As apólices de seguros de segurança ciberné�ca, que permitem às empresas protegerem-se, ao menos 

parcialmente, contra perdas financeiras decorrentes de ataques ciberné�cos, estão começando a surgir. 

No entanto, é ques�onável se a cobertura do seguro do operador da planta seria totalmente efe�va em 

caso de não-conformidade com as normas aplicáveis ou se falhas de segurança flagrantes puderem ser 

comprovadas. O seguro de segurança ciberné�ca exige avaliações de risco claras nas plantas, com base 

nas normas aplicáveis, pois, de outra forma, o seguro não é possível ou não é financeiramente viável. A 

operação da planta é confiável somente quando os operadores das instalações implementam 

sistema�camente medidas de segurança ciberné�ca, como a separação dos níveis de proteção, além da 

segurança funcional.

A segurança ciberné�ca proa�va é necessária

A crescente criminalidade virtual, cada vez mais profissional, obriga os fabricantes de soluções de 

segurança funcional e seus usuários na indústria de processos a buscar polí�cas proa�vas de segurança 

ciberné�ca e estabelecer conceitos de segurança integrados. 

Como parte da avaliação de risco, os operadores das instalações devem comparar, na balança, as 

despesas financeiras para conceitos eficazes de segurança funcional e cyber segurança contra os custos 

de potenciais shutdown criminosos, que podem facilmente chegar na casa dos milhões. 

O dinheiro inves�do na segurança ciberné�ca, que em geral não passa de uma fração do custo de um 

shutdown, não é desperdiçado – pelo contrário, pois preserva a produ�vidade de toda a planta.
Como usuário, você pode optar pela melhor defesa possível usando sistemas instrumentados de 

segurança com as menores vulnerabilidades possíveis. Por exemplo, os controladores SIS independentes 

da HIMA rodam um sistema operacional dedicado desenvolvido especificamente para aplicações 

orientadas para segurança. Esse sistema contempla todas as funções de um PLC de segurança e omite 

todas as outras funções desnecessárias para um SIS. Não há componentes de so�ware de terceiros nem 

portas dos fundos (backdoor) escondidas. Isso torna ineficazes os ataques �picos a sistemas de TI. Os 

sistemas operacionais dos controladores são testados quanto à resistência a ataques ciberné�cos 

durante o processo de desenvolvimento do so�ware. Isso também é assegurado pela cer�ficação de 

segurança do processo de desenvolvimento e pelos próprios processos de desenvolvimento necessários 

para a segurança funcional, tais como o princípio “two-person”.

No entanto, para operadores de plantas não basta confiar em hardware e so�ware compa�veis com 

normas. A cyber segurança é uma tarefa sem fim, e deve ser desenvolvida conjuntamente por 

operadores de plantas e especialistas em segurança, seja na fase do projeto conceitual de novas plantas 

ou antes de efetuar atualizações em plantas já existentes. O requisito mínimo para plantas existentes é 

uma análise exata de possíveis vulnerabilidades de segurança ciberné�ca. Além de medidas técnicas, os 

usuários também devem implementar medidas organizacionais, porque nenhuma tecnologia existente 

pode fornecer proteção completa contra novas formas de ataque. Consequentemente, é de vital 

importância a verificação periódica de redes internas e sistemas de comunicação, por exemplo, através 

de testes de penetração realizados por especialistas independentes.

Em outras indústrias, já é prá�ca comum alocar valores de orçamento fixos para auditorias recorrentes 

de segurança funcional e de cyber segurança. Nessas auditorias, especialistas externos realizam testes 

de ameaça para examinar minuciosamente as medidas internas de segurança ciberné�ca, com o 
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obje�vo de iden�ficar e eliminar pontos fracos. Isso equivale a empregar hackers proa�vamente a fim de 

encontrar possíveis vulnerabilidades que poderiam ser exploradas por hackers criminosos.

Os resultados desses testes devem ser usados para aumentar as medidas de segurança em toda a 

indústria a um nível uniforme e eficaz. Associações e a Autoridade Nacional da Alemanha para 

Segurança da Informação (BSI) podem ajudar nisso. Este úl�mo já publicou documentos úteis sobre o 

tema da segurança ciberné�ca em sistemas de controle industrial na perspec�va dos fabricantes e 

operadores de planta.

Boa tecnologia de segurança não é suficiente

O fator humano é a fonte mais frequente de riscos ciberné�cos. Isso inclui não só ataques ciberné�cos 

direcionados visando interromper processos de produção ou roubar segredos industriais, mas também 

interrupções que podem ser provocadas por desatenção. Para os sistemas de intertravamento de 

segurança, as regras normais de segurança ciberné�ca são ainda mais importantes porque o SIS 

representa a úl�ma linha de defesa contra uma potencial catástrofe. A proteção contra a invasão 

humana, seja ela intencional ou não é, portanto, de suma importância. Consequentemente, um conceito 

abrangente de segurança inclui aspectos como proteção de acesso específico, defesa �sica ou validação 

das alterações (verificação da plausibilidade das alterações). Aqui, a tecnologia pode e deve cons�tuir a 

base para �rar a pressão das pessoas.

Também é importante estar constantemente atento aos possíveis meios de manipulação e levá-los em 

consideração. A este respeito, as aplicações crí�cas de intertravamento de segurança são 

fundamentalmente diferentes das outras aplicações industriais de CLP ou de escritório. 

É necessária uma experiência considerável a fim de garan�r a cyber segurança em aplicações de crí�cas 

de segurança funcional. Este é um grande desafio, especialmente para empresas rela�vamente 

pequenas. Logo, manter e refinar constantemente a segurança ciberné�ca representa, muitas vezes, um 

obstáculo quase insuperável para os operadores da planta. É, portanto, aconselhável – como nos testes 

de ameaça mencionados anteriormente – recorrer aos serviços de especialistas em cyber segurança e 

segurança funcional experientes, a fim de desenvolver e implementar conceitos eficazes em conjunto.

Atualmente, uma das principais ameaças é o "spear phishing" – a espionagem direcionada de dados de 

acesso para sistemas protegidos. Uma vez que as senhas dos funcionários se tornam conhecidas, o 

lançamento de um ataque ciberné�co é facílimo. No entanto, os operadores das plantas não devem 

considerar seus funcionários como sendo o elo mais fraco na cadeia de segurança ciberné�ca. Em vez 

disso, eles devem engajar todos os funcionários e encorajá-los a se familiarizarem com a questão da 

segurança de TI e fazerem parte de uma estratégia proa�va de segurança ciberné�ca.
Perdas ou danos decorrentes de atos de um funcionário devem ser considerados como problema do 

sistema. Essas perdas ou danos demonstram a necessidade de preencher as lacunas de conhecimento e 

de familiarizar os funcionários com cenários de ameaças, como estratégias conhecidas de engenharia 

social. Programas extensivos para formação em segurança e aumento da conscien�zação dos 

funcionários são, portanto, um componente essencial de um conceito proa�vo de segurança.
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Sobre a HIMA

O Grupo HIMA é o maior fornecedor mundial independente de soluções inteligentes de segurança para 

aplicações industriais. Com mais de 35.000 sistemas de segurança cer�ficados pelo TÜV em todo o 

mundo, a HIMA é líder de tecnologia neste setor. 

Seus engenheiros especializados desenvolvem soluções personalizadas que ajudam a aumentar a 

segurança, a cyber segurança e a rentabilidade das plantas e fábricas na era digital. Por mais de 45 anos, 

a HIMA tem sido um parceiro confiável para as maiores empresas mundiais de petróleo, gás, química e 

energia. Estas empresas contam com as soluções HIMA, serviços e consultoria para operação 

ininterrupta de suas instalações e proteção de seus a�vos, pessoas e meio ambiente. 

O por�ólio da HIMA inclui soluções inteligentes de segurança que ajudam a aumentar a segurança e o 

“up�me”, transformando os dados em informações relevantes para o negócio. A HIMA também fornece 

soluções abrangentes para o controle e monitoramento eficiente de turbomáquinas (TMC), queimadores 

e caldeiras (BMC) e dutos (PMC). No setor de transporte ferroviário global, os controladores de 

segurança SIL4 COTS cer�ficados pelo CENELEC da HIMA estão liderando o caminho para o aumento da 

segurança, cyber segurança e rentabilidade. 

Fundada em 1908, a empresa familiar com sede em Bruehl, na Alemanha, atua em mais de 50 locais em 

todo o mundo. Com uma força de trabalho de aproximadamente 800 funcionários, a HIMA gerou um 

volume de negócios de aproximadamente € 126 milhões em 2016. 

Para mais informações, visite www.hima.com.
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