GUIA PRÁTICO

Regulamentação
ONS
Como a Nozomi Networks e seu
ecossistema de parceiros podem
lhe apoiar nesta jornada

Índice
1. Arquitetura & Visibilidade
1.1. Arquitetura tecnológica para o ambiente

Estabelecer os controles mínimos de segurança

1.2. Governança de segurança da informação
1.3. Inventário de ativos

cibernética a serem implementados pelos agentes e

1.4. Gestão de vulnerabilidades

pelo ONS no Ambiente Regulado Cibernético.

1.5. Gestão de acessos

- ARCiber

1.6. Monitoramento e resposta a incidentes

2. Desafios Operacionais e Cibernéticos de
Empresas de Energia
2.1. Automatização do Inventário dos Ativos
2.2. Entendendo as Vulnerabilidades
2.3. Detecção de Anomalias na Telemetria
2.4. Ataques cibernéticos

3. Workshop Segurança Cibernética de
Subestações e Sistemas de Energia

1. Arquitetura & Visibilidade
1.1 Arquitetura
tecnológica para
o ambiente
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Networks ou Parceiros: Segmentação, DMZ Operativa, etc.
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1.2 Governança de
Segurança da Informação

1.3 Inventário de Ativos

1.4 Gestão de
vulnerabilidades

1.5 Gestão de acessos

1.6 Monitoramento e
resposta a incidentes
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Roles & Responsabilities + Serviço Parceiro Nozomi Networks

Nozomi Networks Guardian + Smart Pooling + Asset Intelligence

Nozomi Networks + Serviço Parceiro Nozomi Networks

Solução de gestão de acesso + Serviço Parceiro Nozomi Networks

Nozomi Networks Guardian + Nozomi Networks Vantage + MSSP ou SOC OT +
Serviço Parceiro Nozomi Networks
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2. Desafios Operacionais e
Cibernéticos de Empresas
de Energia
Diante da Rotina Operacional
do ONS, temos desafios comuns
operacionais e cibernéticos para

Automatização
Inventário dos ativos
Criar um inventário preciso de todos
os ativos dos sistemas da rede

implementação de controles em

operativa e mantê-lo atualizado é

centros de operação e subestações.

extremamente dificil.

Vamos focar em 4 desses desafios e

reduzindo riscos e aumentando a

Entendendo
Vulnerabilidades

resiliência cibernética.

ajuda a concentrar os esforços de

sobre como aumentar a visibilidade

Identificar ativos que estão em risco
segurança de OT/ loT

Detecção de Anomalias
na Telemetria
Identificar anomalias nas alterações de
variáveis de telemetria e reprogramação
de IEDs, Remotas e PLCs.

Ataques Cibernéticos
Identificar rapidamente ataques
direcionados e campanhas de malware
que possam impactara operação.
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2.1 Automatização
do Inventário dos
Ativos

O primeiro tema é a visibilidade e automatização do inventario dos ativos. Sabemos o
quanto é extremamente difícil para as áreas de operação terem conhecimento dos seus
ativos. Nós não podemos controlar o que não conhecemos então é importante criar um
inventário preciso de todos os ativos dos sistemas da rede operativa.
É muito importante conhecermos todos os ativos que são parte do ambiente operativo.
Sejam posições de supervisão, estações de engenharia, dispositivos eletrônicos
inteligentes (IED) Remotas (RTUs) ou PLCs, e compreender seus papeis no ambiente que

Controle 4.3 Inventário de Ativos

podem variar de acordo com suas funções na supervisão e aquisição de dados.
Exemplos: master (supervisão do processo), slaves (controle/instrumentação), jump
servers (acessos remotos) e historian (base de dados). Tão importante quanto identificar
os papéis dos assets é identificar os detalhes de suas características operacionais
como fabricante, modelo, sistema operacional/firmware e dados do ciclo de vida (data
de fim de venda ou suporte por parte do fabricante). Sem conhecer os ativos é pouco
provável que consigamos fazer um processo de acompanhamento de sua vida util e
compreender seu grau de exposição de riscos para o contexto operacional do ambiente.

2.2 Entendendo as
Vulnerabilidades

O segundo ponto é compreender as vulnerabilidades do sistema. Não só entender os
ativos que estão em riscos no ambiente com falta de atualização, patches ou versões
de sistemas operacionais que não são mais suportados mas também compreender
vulnerabilidades em serviços, protocolos, aplicações e riscos gerais de uso do ambiente
como comunicações com a Internet, máquinas que possuam 2 ou mais placas de rede,
reprogramação ou paradas não programadas nos dispositivos da rede operativa. Por isso

Controle 4.4 Gestão Vulnerabilidades

o inventário é essencial. A partir da identificação do sistema operacional ou firmware
é possível mostrar as informações de risco para que consigamos conhecer os tipos de
vulnerabilidades existentes, os hosts mais vulneráveis e a pontuação de riscos.

2.3 Detecção de
Anomalias na
Telemetria

O terceiro desafio trata-se do monitoramento para detecção de mudança nos processos.
Identificar a origem e causas de uma mudança no funcionamento dos elementos da rede
operativa como uma reprogramação acidental ou mal intencionada, humana ou por um código
malicioso, e mudanças que possam ocasionar algum evento de indisponibilidade do ambiente.

Controle 4.6 Monitoramento e
Resposta Incidentes

Os IEDs modernos, por exemplo, são unidades multifuncionais agregando inúmeros
recursos simplificando os esquemas de proteção, controle automático de tensão, potencia,
corte automático de cargas entre outras características. Operados localmente, ou
remotamente, suportam os protocolos SCADA e padrões IEC-61850 onde faz-se necessário
monitorar o comportamento padrão desses dispositivos e alertar no caso de desvios
comportamentais que possam indicar mudança no estado crítico do processo monitorado.

GUIA PR ÁTICO

Regulamentação ONS

5

TestBed na Ucrania
Em 2014 o sistema elétrico da Ucrânia foi uma espécie de test
bed para os criminosos. Uma primeira campanha direcionada
para interrupção do fornecimento de energia em 2014 com
o malware Blackenergy que interrompeu durante 7 horas a
energia de metade da região da cidade de Ivanov e depois O
malware Industroyer, em 2016, utilizou protocolos de telemetria
de redes de energia existentes como código embarcado para
fazer a varredura do campo e interromper o processo acionando
TRIP do IED, desligando disjuntores e interrompendo a energia
na cidade de Kiev – dessa vez na capital da Ucrânia.

Examplo:
Industroyer (2016)

Malware mais avançado do que as ferramentas de uso geral usadas para atacar
a rede elétrica da Ucrânia em 2015.
Capacidade de usar os mesmos protocolos nos quais os sistemas de rede
elétrica individuais dependem para secomunicar uns com os outros
Código autônomo com inteligência para reprogramação de dispositivos
operativos de redes de energia.
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Com esse aumento de campanhas de ataques, malware e grupos criminosos que estão
explorando o segmento de energia, nosso ultimo desafio é a identificação e contenção
de ataques cibernéticos como campanhas direcionadas de malware que possam
impactar a operação e colocar em risco todo o processo de geração, transmissão e
distribuição de energia.
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2.4 Ataques
cibernéticos

Ameaças já estão presentes nas redes operativas de empresas de energia em países da
América Latina (o que incluí, naturalmente, o Brasil). Ou seja, o perigo está mais próximo do
que se pensa. Em ambientes de subestações e usinas monitorados pela Nozomi Networks
na região, foi possível observar pontos que merecem atenção e que foram identificados em
ambientes de produção, assim como de homologação (piloto) de nossa tecnologia:
• Presença de malware moderno em subestação (DoublePulsar) com proliferação de

Controle 4.1 Arquitetura
Tecnológica do Ambiente
Controle 4.6 Monitoramento e
Resposta Incidentes

movimento lateral entre diferentes subestações através de uma propagação autônoma
de um código inteligente sem a intervenção humana;
• Presença de código 0Day ocasionando conexões aleatórias a milhares de IPs utilizando
porta TCP 445 para tentativa de movimentação lateral aumentando consideravelmente
o tráfego de rede nos ambientes operativos ocasionando alta taxa de retransmissão de
pacotes (tcp retransmission) gerando lentidão na atualização dos valores de leitura de
telemetria das variaveis de processo monitoradas;
• Código malicioso em subestações tentando conexões a redes de Comando e Controle
do grupo Iraniano APT 34 com objetivo de descarregar outros códigos mais sofisticados
e continuar a sequencia de comprometimento (ex: ransomware ou ataques mais
sofisticados que coloquem em risco a operação dos dispositivos das redes operativas).
• Evidências de malware de campanhas do grupo APT 34, Iraniano, e Griszle Steppe,
Russo, que são grupos criminosos que direcionam seus ataques as empresas de
infraestrutura critica de energia . E são ataques que deixam de ser classificados como
commodities e que possuem como alvos ativos de infraestrutura de redes operativas do
segmento de energia.
• Subestação infectada (imagem abaixo) com mais de 3700 tentativas de comunicação
com a Internet para acesso a Ips de Botnets controladas pelos grupos APT 34 e Griszle
Steppe. Comprometer muitas vezes supervisórios ou gateways 61850 não significaria só a
perda da visão mas muitas vezes perda de controle da operação caso esses códigos possam
reprogramar IEDs ou lançar ataques de Denial of Service para atrasar mensagens criticas
de operação do sistema que são trocadas pelos IEDs (relés). Essas comunicações tem
sempre como objetivo redes de Comando e Controle dos criminosos para baixar um código
malicioso que tenha mais inteligência a exemplo do que vimos no Industroyer.

A atividade maliciosa já está presente em ambientes de operação crítica. É imperativo
monitorar a atividade de rede para compreender o comportamento desses códigos para
rastrear qualquer tipo de alteração sobretudo nos comandos e telemetria que possam
acarretar indisponibilidade nos processos de geração, transmissão e distribuição de
energia elétrica.
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3. Workshop Segurança
Cibernética de Subestações e
Sistemas de Energia: Os Desafios
Operacionais e Cibernéticos das
Empresas de Energia
Assista ao workshop onde abordamos os 4 Desafios Operacionais
e Cibernéticos das empresas de energia observando pontos de
atenção identificados em monitoramento de redes na região
da América Latina, além de apresentar a arquitetura de uma
subestação moderna e suas vulnerabilidades, assim como
laboratório simulando reprogramação de um IED no barramento
de processo de uma subestação e contramedida para contenção
do ataque.
https://youtu.be/WKHOES1ajBk

Nozomi Networks

A solução líder para segurança e visibilidade de OT e IoT

Nozomi Networks

A Nozomi Networks é líder em segurança e visibilidade de OT e IoT (Internet das coisas). Aceleramos a transformação digital
unificando a visibilidade de segurança cibernética das maiores operações de infraestrutura crítica, energia, manufatura,
mineração, transporte, automação predial e outras unidades de OT em todo o mundo. Nossa inovação e pesquisa

The Leading Solution for OT and IoT Security and Visibility

possibilitam enfrentar os crescentes riscos cibernéticos por meio de visibilidade excepcional da rede, detecção de ameaças
e monitoramento operacional dos processos críticos de nossos clientes.
Nozomi Networks is the leader in OT and IoT security and visibility. We accelerate digital transformation
by unifying cyber security visibility for the largest critical infrastructure, energy, manufacturing, mining,
© 2022 Nozomi transportation,
Networks, Inc. building automation and other OT sites around the world. Our innovation and research
All Rights Reserved.
make it possible to tackle escalating cyber risks through exceptional network visibility, threat detection and
BRAZIL-CYBERSECURIT
Y-C-A4-001
operational
insight.
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