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1. INTRODUÇÃO

No mundo real, a produção de bens e prestação de serviços exige comunicações 
especiais. Essas comunicações frequentemente exigem baixa latência, alta confiabili-
dade e alta disponibilidade dos serviços de comunicação. Os futuros sistema 5G 
foram projetados para estender os serviços de comunicação móvel além da telefonia 
e banda larga móvel para abordar novos domínios verticais, oferecendo serviços de 
comunicação diferenciados e viabilizando a automação para vários casos de uso e 
serviços. Os principais domínios verticais e casos de uso associados que se beneficia-
riam muito com a automação incluem:

• Transporte coletivo ferroviário
• Automação predial
• Fábricas do futuro
• eSaúde
• Cidades inteligentes
• Distribuição de energia elétrica
• Geração centralizada de energia
• Produção de programas e eventos especiais

Existem várias exigências em termos de latência, velocidade de transmissão de 
dados, disponibilidade, confiabilidade e, em alguns casos, posicionamento de alta 
precisão para os sistemas de comunicação usados para a automação em domínios 
verticais. Nesta área, as comunicações devem ser capazes de suportar aplicações de 
produção no domínio vertical correspondente (por exemplo, a automação industrial 
e automação de energia, além de transporte). Esse aspecto deve ser incorporado em 
novos padrões e mecanismos de segurança para garantir o desenvolvimento de 
comunicações confiáveis. 

Este relatório apresenta conceitos de automação e modelos de comunicação em 
vários domínios verticais, principalmente com o objetivo de estabelecer uma base de 
conhecimento comum. O relatório também analisa os mecanismos de segurança 
presentes nestes domínios, identificando novos requisitos de segurança em poten-
cial para a tecnologia 5G. O relatório também apresenta os principais casos de uso da 
comunicação para a automação em domínios verticais.
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1.1 VISÃO GERAL DA AUTOMAÇÃO
EM SEGMENTOS VERTICAIS
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Com o advento dos sistemas 5G, além de suportar a telefonia móvel, banda larga móvel 
e comunicação massiva tipo máquina, os serviços de comunicação móvel também 
terão aplicações em novos domínios, chamados de domínios verticais, que 
apresentam necessidades especiais de comunicação. A comunicação para automação 
em domínios verticais tem várias exigências - baixa latência, alta disponibilidade, alta 
confiabilidade e, em alguns casos, posicionamento de alta precisão.

Além disso, a comunicação para automação deve suportar aplicativos de produção no 
domínio vertical correspondente (por exemplo, a automação industrial e automação 
de energia, além de transporte). Estes requisitos - em conjunto com a regulamentação 
específica dos domínios verticais - produziram vários conceitos de comunicação como 
a comunicação confiável e padrões e mecanismos específicos de segurança. A seguir, 
apresentamos uma visão geral destes conceitos:

A automação é o controle automatizado de processos, dispositivos ou sistemas em 
domínios verticais, reduzindo a interação humana. Um processo sempre inclui 
entidades físicas e seus atributos, e requer alguma entrada (input) para gerar uma 
saída (output) específica. Por exemplo, podemos adicionar calor (input) a uma reação 
química. Os produtos químicos gerados seriam a saída.

A automação é a possibilidade de controlar processos com a ajuda de meios automa-
tizados. O objetivo é atingido por meio de sistemas de controle. Um sistema de 
controle é um conjunto de componentes interconectados que formam um sistema 
apresentando a configuração que produz a saída desejada. 

FIGURA 1.1. UM PROCESSO BÁSICO.

PROCESSOINSUMO RESULTADO



1 3GPP TR22.804 V16, Estudio sobre la comunicación para la automatización en los dominios verticales.  

Existem quatro principais funções de controle:

 1. Medição - medindo os valores produzidos
  por sensores 
 2. Comparação - avaliando os valores medidos, 
  comparando-os com os valores previstos para 
  determinado processo 
 3. Computação - avaliação da divergência entre 
  a saída real e desejada 
 4. Correção - o processo de ajustar o processo
  para alcançar a saída desejada

Tipicamente, essas quatro funções são realizadas por 
quatro elementos:

 1. Sensor - um dispositivo com capacidade de medir  
  várias propriedades físicas
 2. Transmissor - um dispositivo que converte os dados  
  medidos pelo sensor e envia um sinal
 3. Controlador - com as instruções de lógica e controle  
  do processo
 4. Atuador - que altera o estado do ambiente
  (neste caso, o processo)

Normalmente se refere à combinação do sensor e trans-
missor somente como sensor. 

Existem três padrões mais comuns de automação. O primei-
ro é o controle de malha aberto. O segundo é o controle de 
malha fechado ou de retroalimentação, e o terceiro o contro-

le sequencial. 1 O controle de malha aberto é caracterizado 
pela ausência de controle sobre a saída, quando as saídas 
desejadas em relação ao atuador são pré-determinadas e 
devem ocorrer dentro de uma faixa aceitável. A Figura 1.2 
apresenta um sistema de controle de malha aberto. 

No entanto, um sistema de controle de malha fechado permi-
te manipular os processos envolvidos - mesmo quando o 
ambiente exerce alguma influência sobre o processo ou o 
desempenho do atuador é alterado com a passagem do 
tempo. Esse tipo de controle detecta a saída do processo e 
realimenta o controlador com os dados mensurados. A Figura 
1.3 apresenta um sistema de controle de laço fechado. 

FIGURA 1.3. SISTEMA DE CONTROLE DE MALHA FECHADO.

FIGURA 1.2. SISTEMA DE CONTROLE DE MALHA ABERTO.
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O controle sequencial pode ser uma série de passos que passam por uma sequência fixa 
ou aplicam determinada lógica para realizar diferentes ações, baseado nos estados do 
sistema e as entradas do sistema. O controle sequencial é uma extensão do controle de 
malha aberto e fechado e, ao invés de produzir uma única instância de saída, produz uma 
sequência de instâncias de saída. Um exemplo do controle sequencial seria um elevador 
que passa de um andar para outro - várias ações de controle levam o elevador do sua 
localização original até seu destino.  

O desenvolvimento de tecnologias 5G deve aumentar as capacidades banda larga de 
redes móveis. Além disso, a tecnologia também foi projetada para oferecer conectividade 
sem fio avançada para o setor de automação em vários setores verticais, como os setores 
industrial, automotivo e agrícola. Em termos gerais, a 5G suporta três tipos essenciais de 
comunicação: Banda Larga Móvel avançada (eMBB), Comunicação Tipo Máquina Massiva 
(mMTC) e Comunicações Ultraconfiáveis de Baixa Latência (URLLC). 

Comprada com a 4G, a eMBB disponibiliza altíssimas velocidades de transmissão de 
dados e maior cobertura. A mMTC, por sua vez, foi projetada para oferecer conectividade 
total para centenas de milhares de dispositivos da IoT (a Internet das Coisas, ou Internet 
of Things) por quilometro quadrado, com uma área de cobertura maior e mais 
penetração em ambientes internos. A URLLC é um recurso chave para aplicações missão 
crítica - projetada para atender exigências em termos de latência fim-a-fim, 
confiabilidade e disponibilidade para aplicativos de automação em domínios verticais.

A “Indústria 4.0” é a próxima era de produção industrial, que promete grandes avanços 
para as futuras fábricas inteligentes, incluindo maior flexibilidade, versatilidade, 
usabilidade e eficiência. A capacidade de atender todos esses requisitos depende dos 
recursos disponibilizados pela tecnologia 5G e seu desempenho. 

A integração da Internet das Coisas (IoT) e os serviços e recursos associados será 
essencial para implementar a visão da Indústria 4.0 no setor industrial, e para garantir a 
integração total entre todas as camadas de automação. Alguns dos recursos que a 5G 
oferece neste sentido incluem uma taxa máxima de transmissão de dados de 1-20 Gb/s; a 
densidade de conectividade de 1 mil - 1 milhão de dispositivos/km2; confiabilidade de 
99,999%; maior vida útil das baterias, alcançando 10 anos; maior precisão de 
posicionamento; latência de 1-10 ms; e recursos robustos de privacidade e segurança.  

Esse relatório apresenta uma visão geral dos casos de uso para a automação e identifica 
as necessidades do domínio vertical. O relatório é organizando da seguinte forma:

 • A Seção 2 analisa os incentivos para o mercado emergente e apresenta
  alguns casos de uso. 
 • A Seção 3 destaca os problemas de segurança das comunicações para   
  automação e como o design desses sistemas pode ajudar a superar
  essas preocupações.  



Os segmentos de mercado para a automação ainda são emergentes, embora seu crescimen-
to deve acelerar nos próximos 18-36 meses. O setor industrial está num ponto de inflexão e 
está olhando para o futuro com os seguintes objetivos em mente:

 • As tecnologias NB-IoT devem reduzir custos
 • A tecnologia 5G deve criar várias novas oportunidades
 • Novas tecnologias como o blockchain, Inteligência Artificial (IA) e Computação
  Distribuída Multiacesso (Multi-Access Edge Computing - MEC) devem vencer as
  atuais limitações tecnológicas 
 • Os agentes participando deste ecossistema devem buscar abordagens 
  mais colaborativas

De acordo com pesquisas setoriais, as operadoras móveis devem gerar receitas de 
US$ 100-200 bilhões nos EUA, ou 30-35% de todas as receitas IoT, até 2025. 2 Essas 
receitas excluem soluções fixas de 5G e receitas de hardware e plataformas, de 
acordo com a Figure 2.1.

2 Receitas IoT de Operadoras Móveis - 2025, Delta Partners, Caso de Negócio. Junho de 2016.
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2. INCENTIVOS PARA A
AUTOMAÇÃO E PRINCIPAIS
SEGMENTOS VERTICAIS 

FIGURA 2.1. ENTRANTES TOTAIS NOS EUA PARA 2025.

Fonte: Caso de Negócio Delta Partners
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2530
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dado o ecossistema

estabelecido de plataformas
de IoT

Mercado de comunicações
móveis "direcionável":

US $ 100-120.000 milhões
para 2025



Inicialmente, os benefícios da comunicação bidirecional na automação devem ser 
restritos a alguns casos de uso horizontais, como o monitoramento a distância, 
rastreamento de ativos, monitoramento de operações, manutenção preventiva e 
streaming de vídeo; etc. De acordo com a Delta Partners, as receitas disponíveis para 
as Operadoras de Redes Móveis (Mobile Network Operators - MNOs) nestes cinco 
casos de uso deve representar aproximadamente 65% das oportunidades do merca-
do consumidor e B2B (B2B (Business to Business).

A Figure 2.2 mostra que o monitoramento a distância será a maior oportunidade 
horizontal, representando US$ 25-33 bilhões de todas as receitas do mercado de 
telecomunicação móvel em 2025, estimados em US$ 100-120 bilhões. O monitora-
mento a distância é seguido pelo rastreamento de ativos, com US$ 17-22 bilhões, 
automação, com US$ 10-14 bilhões, manutenção preventiva, com US$ 7-10 bilhões, e 
streaming de vídeos, com US% 5-6 bilhões.  

FIGURA 2.2. CINCO PRINCIPAIS CASOS DE USO PARA OPORTUNIDADES
NO MERCADO CONSUMIDOR E B2B – 2025.
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Casos de uso horizontal
com ampla aplicação na indústria 

Monitoramento remoto 
(observação estacionária)

Sequencia de ativos
(móveis e geolocalização)

Automatização de operações 
(bidirecional, em tempo real, 
alta confiabilidade)

Manutenção preditiva 
(com base em análise de eventos)

Transmissão de vídeo 
(banda larga, em tempo real, 
opcionalmente baseada 
na análise de eventos)

Outro 
(fornecer conectividade
apenas)

Entradas pré-direcionadas – 2025 Descrição de casos de uso horizontal 

Recuperação remota de dados de uma gama de dispositivos estacionários,
tais como medidores inteligentes, rastreadores de saúde, ativos industriais
fixos, sensores de segurança de edifícios, oficinas/espaços, etc. 

Rastreamento das mudanças de localização e estado dos ativos, 
como o rastreamento de veículos, que pode incluir telemática 
em tempo real para a gestão de frotas. 

Monitoramento, controle e otimização dos processos
de produção em tempo real

Análise remota de maquinário e previsão ou detecção
quando uma máquina requer manutenção 

CCTV móvel com análise inteligente para detectar automaticamente 
padrões anômalos nos dados de vídeo e alertar imediatamente 
o centro de controle, autoridades e usuários de possíveis ameaças

Focada principalmente em carros conectados, que inclui carros
conectados ao consumidor e automotivo, 
bem como veículos autônomos

Fonte: Caso de Negócio Delta Partners
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Os cinco principais casos de uso podem ter aplicações como:

Monitoramento a Distância

 • Serviços Públicos - Monitoramento de eletricidade, água
 • Saúde - Monitoramento remoto de pacientes
 • Consumidores - Alarmes, sensores de segurança e m-saúde

Rastreamento de Ativos

 • Transporte - Administração e monitoramento de frotas
 • Consumidor - Rastreamento de ativos
 • Automotivo - Administração de frotas e recuperação de veículos roubados
 • Indústria - Operações de varejo/armazém

Automação de Operações

 • Indústria - Automação em tempo real
 • Saúde - Cirurgia a distância, robótica automatizada
 • Imóveis comerciais - Automação de instalações
 • Construção, petróleo & gás, mineração - Automação de maquinaria

Manutenção Preventiva

 • Transporte, automotivo - Reparos veiculares, substituição de baterias
 • Indústria - Manutenção de equipamentos
 • Imóveis comerciais - HVAC, aquecedores, iluminação, manutenção

Streaming de Vídeos

 • Consumidor - Câmeras de segurança
 • Imóveis comerciais - Câmeras de segurança inteligentes

Outras

 • Transporte & automotivo - Veículos autônomos
 • Consumidor & automotivo - Carros conectados, eletrodoméstico conectados
 • Varejo - Promoções em lojas em tempo real



Os segmentos verticais também são uma boa representação do setor corporativo, 
setor corporativo e setor de consumo e as seções a seguir descrevem vários casos 
de uso verticais para a automação, e avaliam como a tecnologia deve aprimorar a 
experiência do consumidor, aumentar a produtividade comercial e reduzir custos. 
Essa não é uma análise exaustiva dos casos de uso e suas necessidades. Apresen-
tamos neste documento apenas alguns exemplos representativos. 
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Com a chegada da 5G, em vez de ser um recurso de informática local, a automação em 
tempo real deve passar a ser usado em situações de maior escala e missão crítica. 

Na Figure 2.3, a Ericsson descreve a evolução da automação em tempo real com a 5G:

 • Automoção local, incluindo aplicações como medidores inteligentes,
  estufas inteligentes e sensores remotos em agricultura
 • Automação em grande escala, como medicina de precisão, balanceamento
  de carga em tempo real, administração distribuída de energia e negociação 
  móvel de alta frequência em tempo real, e
 • Automação missão crítica, como a medicina bioeletrônica,
  centrais elétricos virtuais e gestão da geração de energia produzida
  por plantas solares, etc.

FIGURA 2.3. EVOLUÇÃO DE CLUSTER 5G COM AUTOMAÇÃO EM TEMPO REAL.

Fuente: Ericcson y análisis de Arthur D. Little

Re
qu

is
ito

s d
a 

5G

Tempo

ATUAL NO CAMINHO PARA 5G EXPERIÊNCIA 5G

Automatização local 

 • Medidores inteligentes
  automatizados para 
  otimizar o uso 
  da eletricidade 
 • Estufas inteligentes
 • Sensores remotos para
  a otimização de fertilizantes
  e culturas

Automação em larga escala

 • Medicina de precisão
 • Balanceamento de carga
  em tempo real
 • Gerenciamento distribuído
  de energia
 • Pulverização de pesticidas
  com precisão
 • Comércio móvel em tempo
  real e alta frequência

Automação de missão crítica

 • Medicina Bioelétrica
  e Neuromodulação
 • Centrais elétricas virtuais
 • Gestão da geração de redes
  solares (por exemplo,
  instalação de painéis
  solares em milhões
  de residências)
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2.1 TRANSPORTE COLETIVO FERROVIÁRIO

Uma das aplicações de infraestrutura mais exigentes é a automação de transporte 
público, especialmente o transporte coletivo. O mundo já conta com mais de 100 linhas 
de metrô autônomos, e esse número deve continuar crescendo. Precisamos de redes e 
tecnologias de comunicação mais avançadas para enfrentar os maiores desafios das 
operadoras de transporte coletivo, que hoje incluem:

 • O aumento de tráfego (fluxo de passageiros, número de frequência de veículos
  de transporte coletivo)
 • A segurança de passageiros
 • Mais conforto (por exemplo, informações multimídia em tempo real e acesso
  à Internet, em estações e nos trens)

Os serviços de comunicação são cada vez mais importantes para sistemas de 
transporte coletivo por vários motivos. Estes serviços oferecem: 

 • Informações para passageiros
 • Acesso à Internet
 • Automação das composições 

A automação de trens pode ser dividido entre controles e operações, que incluem 
aplicações distribuídas e dependem de comunicação confiável. As aplicações de 
controle tenham maior prioridade que as aplicações operacionais, e as operações, por 
sua vez, tem mais prioridade que os serviços prestados para passageiros. 

O maior desafio é de priorizar as comunicações de controle acima de outros tipos de 
comunicação, especialmente por que a largura de banda consumida pelas aplicações 
de controle é normalmente inundada pelo tráfego das outras duas aplicações. Outro 
desafio importante é a priorização dos dados operacionais acima das comunicações 
com passageiros.
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2.2 EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES

Os edifícios e as instalações representam um grande segmento vertical onde a 
automação desempenha um papel importante na administração de equipamentos. A 
administração automatizada de aquecedores, sistemas de ar condicionado e 
ventiladores, por exemplo, ajuda a reduzir o consumo de energia, gerar economias e 
facilitar a manutenção, aumentando o conforto das pessoas usando as instalações. 

Os sensores instalados em um edifício medem o ambiente e transmitem estas 
informações para um Sistema de Administração Predial (Building Management 
System - BMS) através de um controlador local onde, em resposta às medições 
realizadas pelos sensores, um comando é enviado a um atuador para tomar as 
medidas desejadas (por exemplo, enviando um comando para aumentar ou reduzir a 
temperatura de determinada sala).

2.3 FÁBRICAS DO FUTURO

Sistemas físicos de produção baseados em uma infraestrutura poderosa de 
computação e comunicação serão fundamentais para alcançar os principais objetivos 
da Indústria 4.0, que incluem:

 • Flexibilidade
 • Versatilidade
 • Uso Eficiente de Recursos
 • Redução de Custos
 • Apoio para o Trabalhador
 • Qualidade da Produção Industrial 
 • Logística

As fábricas inteligentes do futuro serão flexíveis, com sistemas de produção modulares que 
incluem ativos de produção versáteis e móveis, que precisam de serviços eficientes de 
comunicação sem fio. A grande maioria das tecnologias de comunicação já em uso no setor 
industrial ainda são conectados por fios, e seus sistemas de automação usam sensores, 
atuadores e controladores fisicamente interconectados. Hoje, a comunicação sem fio é 
principalmente usada por aplicações e cenários especiais, por exemplo, no setor de 
processos ou para conectar hardware padronizado com uma rede de produção, ou em 
outras aplicações não críticas. 

No passado, a conectividade sem fio não ser necessária, por que as instalações produtivas 
eram relativamente estáticas e duradouras. Além disso, as tecnologias sem fio que existiam 
naquela época não eram equipadas para atender às rigorosas exigências de aplicações 
industriais, especialmente em termos da latência e disponibilidade dos serviços de 
comunicação sem fio.

A conectividade sem fio 5G deve mudar esse cenário, oferecendo flexibilidade, mobilidade, 
versatilidade e ergonomia, servindo as principais necessidades das fábricas do futuro - 
contribuindo assim para a revolução em produtividade, transporte e serviços. 
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2.4 ESAÚDE

Neste vertical, a automação será adotada para transformar a saúde através de 
atendimento móvel, medicina personalizada e aplicações de eSaúde em mídia social. É 
importante lembrar que as informações médicas são altamente sensíveis e pessoais e 
a transmissão desses dados exige um alto nível de confiabilidade. A 5G móvel deve ser 
um componente importante na proteção dessas informações. 

A eSaúde oferece a possibilidade de cuidar de e monitorar pacientes remotamente. Isso 
elimina a necessidade de realizar visitas médicas frequentes e, ao mesmo tempo, 
permite a administração eficiente de doenças crônicas pelos pacientes e profissionais 
de saúde. O aspecto central desse caso de uso é o monitoramento automatizado de 
dados. O caso indica que essas informações sensíveis devem ser administradas de 
forma segura e, em alguns casos, a tecnologia pode permitir diferentes níveis de 
autorização para acessar as informações. 

Em alguns casos, o monitoramento regular dos dados do paciente pode disparar um 
alarme, de acordo com as informações recebidas, para alertar o próprio paciente. Em 
outros casos, o alarme autoriza o médico ou hospital a acessar determinadas 
informações sobre o paciente, e, em último caso, as mesmas informações podem ser 
enviadas ao paciente ou seus profissionais médicos com múltiplos e diferentes níveis de 
autorização. A maioria das informações do telesaúde terá que ser transferida para novos 
sistemas de gestão de dados para poder suportar situações críticas em tempo real. 

2.5 CIDADES INTELIGENTES

Hoje, as cidades precisam oferecer ambientes mais seguros, limpos e mais 
economicamente ativos para atrair e reter moradores e comércios. Hoje, as cidades 
enfrentam vários problemas graves e as autoridades estão analisando a possibilidade 
de adotar uma estratégia mais holística de Cidades Inteligentes. Seus problemas 
incluem:

 • Crescente Urbanização - As populações urbanas representam 54%
  de toda a população global (e ainda estão crescendo)
 • Segurança Pública - Um problema recorrente para autoridades municipais
 • Infraestrutura Antiga - Um problema que precisa de trilhões de dólares
  para corrigir
 • Desenvolvimento Econômico - A necessidade de criar empregos
  e recrutar talentos
 • Sustentabilidade Ambiental - Qualidade de vida da população

Uma Cidade Inteligente não é um único serviço ou solução, é uma série de verticais 
que, em conjunto, tenham a capacidade de suportar o ecossistema holístico das 
cidades de hoje. Os vários verticais que podem ser incluídos na definição de uma 
“cidade inteligente”, e suas possíveis soluções, são:
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 • Energia e Serviços Públicos - Iluminação inteligente, gestão de água
 • Infraestrutura - Gestão de lixo, integridade estrutural 
 • Segurança Pública - Monitoramento de vídeo, rotas para veículos de emergência
 • Transporte - Estacionamento inteligente, otimização de rotas/padrões
  de trânsito
 • Interação com a População - Wi-Fi municipal, transparência pública 

Com a Internet das Coisas, as cidades ganham uma ferramenta poderosa para reduzir 
custos e aumentar a eficiência.  Essas soluções novas, inovadoras e inteligentes 
aumentam a qualidade de vida hoje, e criam uma ligação poderosa com o futuro. 
Imagine que as ruas e calçadas de sua cidade representam o sistema nervoso do corpo 
humano. Milhões de atividades estão acontecendo a qualquer momento. Carros estão 
correndo, pessoas estão atravessando a rua, o semáforo está mudando e sensores 
estão sendo ativados. A possibilidade de capturar informações a partir de nós 
inteligentes localizados em toda a cidade e quantificar essa atividade seria uma forma 
de colocar seu dedo no pulso da cidade. A infraestrutura de uma cidade inteligente é 
uma plataforma que produz sinergias e resultados em vários departamentos, criando 
uma cidade mais limpa e segura, novas fontes de receitas e iniciando o crescimento 
exponencial de uma nova economia. A infraestrutura 5G de uma cidade inteligente é o 
futuro - com sua capacidade de suportar a implementação mais densa e econômica de 
sensores e dispositivos, capazes de transmitir mais informações, e equipados com 
baterias de maior duração.

2.6 DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

O setor de energia está passando por uma revolução em busca da energia renovável, 
com vários centrais baseados em energia solar, eólica e outras fontes. Novos sensores 
e atuadores são avaliados e instalados na rede para monitorar e controlar condições 
locais com mais eficiência, embora isso exige uma troca de informações em tempo real. 
As redes emergentes de distribuição de energia são chamadas de Redes Inteligentes. O 
conceito de Rede Inteligente ajuda a aprimorar a disponibilidade e quantidade de ener-
gia e aumenta a resistência da rede, otimiza o uso de energia, gera informações opera-
cionais, amplia a integração e melhora a proteção e segurança. Seu desempenho 
operacional e econômico, pré-requisito para a integração escalável e sustentável de 
energias renováveis na matriz energética, depende de sua capacidade de controlar e 
prever processos. Com a introdução de 5G nas Redes Inteligentes, a conectividade sem 
fio deve oferecer mais flexibilidade, mobilidade, versatilidade e ergonomia, e poderá 
revolucionar o monitoramento, armazenamento e controle da energia elétrica. 
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2.7 GERAÇÃO CENTRALIZADA
DE ENERGIA

Esse vertical se refere à geração centralizada de energia, que é a conservação de 
energia química e outras formas de energia em energia elétrica. A produção 
tipicamente chega a 100MW ou mais de energia - a partir de vários equipamentos, 
incluindo grandes turbinas a gás, turbinas a vapor, centrais de ciclo combinado, 
centrais eólicos, etc. Este domínio vertical inclui o planejamento, instalação de 
equipamentos, operação, monitoramento e manutenção destes centrais.

Esse caso de uso requer aplicações que acessam os atuais sistemas de controle de 
equipamentos locais através de conexões sem fio. Os sistemas de controle são 
monitorados e as informações coletadas são transmitidas de uma unidade geradora 
para uma interface gráfica de usuário. As informações trocadas informam o estado 
de, e qualquer mudança em, parâmetros de processos, configurações de controle 
e/ou parâmetros de unidades geradoras que precisam operar de acordo com 
requisitos rigorosos, que devem ser monitorados em tempo real. A automação neste 
domínio usando a 5G usa recursos de baixa latência e conectividade para oferecer 
benefícios importantes.



3.1 INTRODUÇÃO 

A tecnologia 5G poderá ser usada para desenvolver vários aplicações em setores 
verticais como a IdC, Realidade Virtual (RV), controle industrial, cidades inteligentes, 
redes inteligente e fábricas inteligentes. As redes da IoT Industrial (IIoT), baseadas em 
tecnologia 5G, estão vulneráveis a vários tipos de ataque virtual. 3 Um ataque bem 
sucedido em um sistema IIoT pode ter consequências muito graves. Por esse motivo, a 
segurança deve ser integrada na fase de planejamento das redes IIoT - e não deve ser 
deixado para um momento posterior. A seções a seguir descrevem as várias ameaças 
que os sistemas IIoT enfrentam, as medidas de segurança necessárias e as normas de 
segurança aplicáveis.

3.1.2 AMEAÇAS DE SEGURANÇA PARA A IOT INDUSTRIAL

Os ataques contra sistemas IIoT estão evoluindo e são cada vez mais difíceis de detectar 
e combater. Os atores que atacam4 sistemas IIoT incluem, entre outros:

 • Hackers - Hackers atacam sistemas IIoT para ganhar dinheiro, espionar, fazer 
spoofing, instalar códigos maliciosos ou lançar ataques de Negação de Serviço 
Distribuídos (DDoS) com a intenção de interromper serviços críticos.

 • Botnets - As pessoas que controlam essas redes comandam um grande número 
de dispositivos IIoT infectados com código malicioso e usam servidores de Comando e 
Controle (C&C) para lançar ataques DDoS contra as redes de operadoras e sites 
públicos através destes dispositivos comprometidos. Esses tipos de ataques são 
ataques críticos, especialmente quando tiram serviços emergenciais do ar. 

3.   SEGURANÇA 

O setor de mobilidade sem fio sempre enfatizou a segurança, que foi um grande 
diferencial comparado com as várias outras tecnologias sem fio no mercado. Hoje, 
com a 5G, o setor móvel continua reforçando a segurança, introduzindo proteções 
novas e mais avançadas. Em outubro de 2018, a 5G Americas publicou o relatório A 
Evolução da Segurança em 5G. 
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3 https://ics-cert.us-cert.gov/content/cyber-threat-source-descriptions   
4 Ibid
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 • Espionagem Industrial e Crime Organizado - Espiões 
corporativos internacionais e organizações criminosas 
representam uma grande ameaça para os sistemas IIoT por 
que possuem as habilidades necessárias para realizar grandes 
roubos ou fazer espionagem industrial, ou os recursos 
necessários para contratar hackers. O motivo nesse caso é 
financeiro, e os ataques são realizados para ganhar dinheiro 
com o roubo de segredos comerciais e chantagear a empresa 
envolvida, com a ameaça de divulgar seus segredos.

 • Grupos Terroristas - Os terroristas tradicionais não 
possuem muita experiência com redes de computação. 
Por este motivo, eles apresentam uma ameaça de menor 
escala para os sistemas IIoT. No entanto, eles podem 
representar um risco muito maior para os sistemas IIoT 
no futuro.

 • Governos Nacionais - Programas nacionais de 
guerra cibernética criam ameaças inéditas, desde 
propaganda e alterações de sites até a espionagem e 
ataques mais sérios, causando mortes e a paralisação de 
infraestrutura crítica.

 • Ameaças Internas - Ataques que envolvem 
funcionários de empresas podem ser intencionais ou 
involuntários. Colaboradores insatisfeitos podem causar 
danos sérios, enquanto erros humanos involuntários 
podem contribuir para a percepção de uma alta 
incidência de ataques corporativos.

Alguns dos ataques mais comuns contra redes IIoT 
incluem: 5

 • Ransomware ativado por código malicioso - 
Códigos maliciosos como um vírus ou Torjan infectam um 
sistema IIoT e podem bloquear o sistema e exigir algum 
tipo de pagamento para devolver controle do sistema ao 
usuário.
 • Ataques de protocolo de rede
 • Ataques contra algoritmos de encriptação e gestão 
de chaves
 • Spoofing (ataques de autenticação)
 • Controle não autorizado de um terminal para 
disparar fluxos de controle inesperados
 • Ataques para corromper dados
 • Negação de Serviço Distribuído (DDoS)

 • Ataques contra a integridade física 
 • Ataques de controle de acesso (por exemplo, 
elevando privilégios)

Figure 6.1 mostra um exemplo de um recente ataque 
cibernético. Em 2016, hackers lançaram ataques DDoS 
“Mirai”, infectando múltiplos dispositivos conectados à 
Internet (câmeras de monitoramento, DVRs, roteadores, 
etc.). Os dispositivos comprometidos foram usados para 
lançar um ataque DDoS coordenado contra vários alvos, 
entre os quais provedores de hospedagem e jornalistas. O 
lançamento desse ataque do “Botnet das Coisas” não 
exigiu habilidades de programação muito avançadas.6 

5 https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-82/rev-2/final.
6 https://en.wikipedia.org/wiki/Mirai_(malware).

FIGURA 3.1.
UN EJEMPLO DE ATAQUE
DDOS IOT - EL ATAQUE
MIRAI.

C&C

ATAQUE DDOS
INTERNET
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3.2 REQUISITOS E PADRÕES DE SEGURANÇA
DA IOT INDUSTRIAL 

A segurança de redes IIoT inclui algumas prioridades, características operacionais e 
administrativas e necessidades inéditas. A segurança das redes IIoT principalmente 
prevê a manutenção de:  

 • Confidencialidade: A proteção de informações sensíveis contra divulgação
  e manutenção da privacidade de dados.
 • Integridade: Evitando a modificação, intencional ou não, das informações
  sem detecção.
 • Autenticação: Permitir acesso a entidades conhecidas e garantir que os
  dados pertencem à identidade verificada.
 • Não repúdio: Garantir que um indivíduo ou sistema não consegue negar
  algum ato realizado.
 • Disponibilidade: Garantir a disponibilidade das informações no momento  
  apropriado. Sistemas de automação geralmente são focados em disponibilidade.  
  O comportamento dos sistemas de automação em tempo real pode ser crítico,  
  especialmente para aplicações de controle.
 • Privacidade: Proteção de dados que podem indicar a localização do usuário e  
  monitoramento de suas atividades e comportamento.

Governos nacionais e vários setores industriais já adotaram normas, orientações e 
regras de ciber segurança que estabelecem melhores práticas. As principais normas 
incluem:

NIST SP 800-82: Guia para Segurança de Sistemas de Controle Industrial (ICS)  

O NIST SP 800-82 apresenta regras para a segurança de Sistemas de Controle Industrial 
(Industrial Control Systems - ICS), incluindo sistemas para Controle e Aquisição de 
Dados (Supervisory Control and Data Acquisition - SCADA), Sistemas de Controle 
Distribuído (Distributed Control Systems - DCS) e outras configurações, como 
Controladores de Lógica Programáveis (Programmable Logic Controllers - PLC), 
adaptados às suas necessidades de segurança e confiabilidade específicas. O 
documento apresenta uma visão geral de ICS e as topologia mais comuns desses 
sistemas, identificando as ameaças e vulnerabilidades mais comuns e estabelecendo 
medidas de segurança recomendadas para mitigar os riscos associados.

Esse tipo de ataque DDoS pode ser iniciado contra uma rede Core e RAN 5G, usando 
um botnet de dispositivos IIoT comprometidos, possivelmente impactando a dispo-
nibilidade de serviços críticos das operadoras, como serviços emergenciais.
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ISA99: Normas de Segurança para Automação Industrial e Sistemas de Controle

O comitê para desenvolvimento de normas ISA997 reúne profissionais de 
cíbersegurança do mundo inteiro para desenvolver normas ISA de segurança para a 
automação industrial e sistemas de controle. Os trabalhos da ISA99 são usados pela 
Comissão Internacional de Eletrotécnica para produzir a série de normas IEC 62443.

IEC 62443: Segurança de Sistemas e Redes Industriais

A IEC 62443, uma norma internacional para segurança industrial, é um quadro de 
segurança definida pela Comissão Internacional de Eletrotécnica (IEC). A norma de 
segurança industrial IEC 62443 é aplicada em vários domínios verticais, entre os quais 
a automação de fábricas, automação de processos, sistemas de transporte e gestão de 
energia. 

A IEC 62443 aborda aspectos organizacionais e técnicos da segurança e define 
requisitos de segurança para operadores e integradores de soluções e fornecedores 
dos produtos. A norma inclui:

 • Regras para configurar uma organização de segurança (os sistemas para gestão  
  de segurança da informação), fornecedores de soluções e os processos   
  implementados pelos prestadores de serviços
 • Requisitos técnicos e metodologias de segurança para todo o sistema 
 • Requisitos do ciclo de vida de segurança para os componentes do sistema,
  e os requisitos técnicas de segurança dos mesmos.

ISO 27001

A ISO 270018 apresenta um modelo para criar, implementar, operar, monitorar, revisar, 
manter e aprimorar um Sistema de Gestão de Segurança da Informação (ISMS). A 
norma tem como objetivo estabelecer os requisitos para estabelecer, implementar, 
manter e continuamente melhorar um ISMS.

ISO 27002

A ISO 27002 apresenta princípios e orientações gerais para iniciar, implementar, manter 
e aprimorar a gestão da segurança de informações. Os controles mencionados pela 
norma foram especificados para atender às necessidades específicas identificadas 
durante uma avaliação formal de risco. A norma também serve como guia para o 
desenvolvimento de regras e práticas efetivas para a gestão de segurança da 
organização e ajudam a reforçar a confiabilidade de suas atividades.

7 http://www.isa.org/isa99
8 www.iso.org, www.27000.org.
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3.2.1 RESPONSABILIDADES
DE SEGURANÇA INDUSTRIAL

Em termos gerais, o fornecedor do produto (tipicamente, o fabricante), o integrador e o 
operador da infraestrutura compartilham a responsabilidade pela segurança em casos 
de uso verticais. 

Um exemplo dessas responsabilidades em um caso de uso para a  automação de uma 
rede de distribuição de energia elétrica pode ser conferido em Figure 6.2.

 • O operador da infraestrutura é uma concessionária pública.
 • O integrador é normalmente a companhia que instala o hardware.
 • A infraestrutura de Tecnologia Operacional (Operational Technology - OT)
  é o equipamento de automação de energia que opera a rede digital.
 • O operador de infraestrutura é responsável pela instalação da Tecnologia
  da Informação (TI) e da OT.
 • Um exemplo de OT é um transformador ajustável, e um exemplo de TI é 
  o software de cobrança de consumidores e clientes de grande porte.
 • Os fornecedores de equipamentos de automação que utilizam uma rede
  5G incluem automação da rede de distribuição de energia elétrica 
  e os equipamentos 5G.

Para atender às necessidades do operador de infraestrutura, esses atores devem 
adotar processos apropriados para administrar a segurança da TI, e dos sistemas e 
processos de segurança. Ou seja, esses atores requerem produtos com segurança 
adequada, e de integração segura desses produtos em seus sistemas e soluções. 

FIGURA 3.2. EXEMPLO DE RESPONSABILIDADES DE SEGURANÇA NA AUTOMAÇÃO
DE UMA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. 
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Normalmente, os riscos operacionais de uma infraestrutura de TI são abordados 
usando um sistema de gestão de segurança da informação. A série ISO 27000 define o 
sistema de gestão de segurança, que é baseado na especificação dos processos e 
procedimentos operacionais. Este conjunto de normas também oferece orientações 
específicas para determinados domínios verticais. 

Muitos dos processos exigem interfaces, com exigências para o integrador e o fabrican-
te do dispositivo ou sistema. O integrador define os requisitos de segurança baseado 
no caso de uso operacional em questão, determinando o nível de segurança necessá-
rio. A norma definitiva está na Cláusula 6.3 da IEC 62443. 

Neste contexto, é importante lembrar que os mecanismos de segurança devem receber 
suporte durante pelo menos a vida útil prevista para os dispositivos instalados. A vida 
útil prevista é normalmente 10 anos, ou mais. 

Por exemplo, ao instalar UEs 5G em uma fábrica, o sistema 5G e suas atualizações 
futuras devem suportar o mecanismo de autenticação inicialmente usada pelo mesmo 
prazo. As soluções de segurança 5G devem ser compatíveis com a norma IEC 62443 
para assegurar que os produtos 5G oferecem a flexibilidade necessária em vários domí-
nios industriais. 

A segurança 5G é importante para as comunicações altamente confiáveis e de baixa 
latência usadas, por exemplo, na automação industrial, a Indústria 4. 0, a IoT Industrial, 
a automação predial e a rede de distribuição de energia elétrica.  



Os sistemas 5G devem afetar praticamente todos os aspectos das redes de teleco-
municações e os serviços de comunicação. Em termos de acesso e core, os casos 
de uso 5G podem ser classificados em termos dos requisitos de três tipos essen-
ciais de comunicação, que possuem objetivos diferentes: comunicação massiva 
tipo máquina, comunicações críticas e banda larga móvel extrema ou avançada.

O desenvolvimento contínuo da tecnologia 5G de comunicação móvel será a platafor-
ma que viabiliza as comunicações para a automação em vários domínios verticais.

É importante reduzir a latência e conectar muitos dispositivos à rede, requisitos 
básicos para a automação em domínios verticais, e, ao mesmo tempo, aumentar a 
taxa de transmissão de dados para suportar os serviços mencionados acima.

A Indústria 4.0 e o setor industrial, que apresentam diversos casos de uso com 
vários desafios analisados neste relatório, serão muito beneficiados pelas tecnolo-
gias de comunicação 5G. As tecnologias chaves para construir e viabilizar os siste-
mas 5G, que também foram analisados neste relatório, devem ajudar a realizar o 
potencial da tecnologia 5G, a visão da Indústria 4.0 e sua implementação em áreas 
onde a automação é chave.
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4.  CONCLUSÕES E
RECOMENDAÇÕES 
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EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE

Este estudo é um excerto do relatório "5G Communications for Automation in Vertical 
Domains" publicado pela 5G Americas em 2018.

O conteúdo deste documento reflete a pesquisa, análise e conclusões da 5G Americas e 
podem não representar as opiniões e/ou pontos de vista individuais particulares das 
empresas membro do grupo 5G Americas.

A 5G Americas proporciona este documento, assim como toda a informação conti-
da nele, para propósitos meramente informativos, a ser usado sob seu próprio 
risco. A 5G Americas não assume responsabilidade por erros ou omissões deste 
documento. O documento atual está sujeito à revisão ou término a qualquer 
momento, sem aviso prévio.

A 5G Americas não oferece qualquer representação ou garantia (expressa ou implícita) 
em relação ao presente documento. Por meio deste, a 5G Americas não se responsabili-
za por qualquer alteração ou modificação neste documento que represente um dano 
direto, indireto, punitivo, especial, incidental, consequente ou exemplar que pode 
ocorrer em função do uso deste documento ou a informação nele contido.

© Copyright 2019 5G Americas
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