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RESUMO 
 
 Com o avanço da modernidade, cresce em paralelo a necessidade de proteger 

os dados virtuais de possíveis roubos e fraudes. Criou-se então uma maneira de 

reconfigurar esses dados. Dessa maneira, somente o criador ou um usuário que tenha 

em mãos o método usado para modificá-los pode ter acesso a eles e até configurá-      

-los novamente. 

 Esse método de reconfiguração é chamado de Criptografia. Essa técnica criada 

há muito foi adaptada à modernidade e hoje protege servidores e dados importantes 

de usuários e empresas globais. 

 O trabalho tem como objetivo discutir e entender o funcionamento de alguns 

métodos de Criptografia e ainda suas aplicações e avanços durante as fases da 

modernização.  

 
INTRODUÇÃO 

A Segurança de Dados é um dos ramos da computação que mais tem ganhado 

destaque nas discussões no cenário industrial. Cada vez mais se discute a 

importância da criação de algoritmos1 que não seja computacionalmente viável de ser 

encontrada.   

Esse ambiente tecnológico, necessita de ferramentas desenvolvidas para 

tentar alcançar a segurança plena em consequência do aumento dos Cyberattack, em 

seguida, da segurança dos consumidores, especialmente quando as aplicações estão 

baseadas na nuvem.   

A Criptografia é um dos elementos essenciais dentro desses mecanismos, 

devido suas amplas funcionalidades. Ela se mostra uma das mais importantes formas 

de se lograr a segurança ideal nas redes.  

Na área da Tecnologia da Automação (TA), a questão da criptografia é 

relativamente nova, mas podemos afirmar que, a segurança da informação já está 

sendo estudada e implantada nos sistemas da Indústria 4.0.  

Quando pensamos em Indústria 4.0, devemos ver a integração total da 

indústria, todos os setores e sistemas, além da conexão ao mundo externo, pela 

                                                      
1 O risco do uso contínuo dos algoritmos tradicionais é alto, pois possuem grandes chances de apresentarem ataques, quebras 
e falhas. 



internet e serviços de cloud, revelando brechas de segurança, que antes não existiam 

nas plantas industriais2.  

As invasões a qualquer tipo de sistemas de informação e dados na área da 

automação, tem como propósito a parada intencional da planta, a espionagem 

industrial, roubo e venda de dados e bloqueio de informações. Estas invasões 

continuam acontecendo, gerando milhões de dólares de prejuízos e alto risco de 

segurança operacional.  

Com o mundo conectado e com a rapidez das informações é fundamental que 

as empresas tenham segurança de dados, afinal, uma simples transfiguração é capaz 

de interromper e maleficiar um sistema de produção global. 

 

OBJETIVO 

O objetivo do artigo é estudar a aplicação da função de hash criptográfica na 

indústria 4.0 para assegurar os dados da empresa evitando ataques cibernéticos. Para 

isso, é necessária uma substituição dos métodos tradicionais de concepção e análise 

de codificação, manuseando e aplicando a função de dispersão criptográfica na 

indústria 4.0, interrompendo, assim, um possível ataque de hackers e a paralização 

de setores inteiros dentro de uma empresa.  

 

METODOLOGIA 

A Criptografia3 é uma técnica e um estudo de codificação de mensagens e 

dados usada para dificultar ou impossibilitar o entendimento de seu conteúdo. A 

intenção é que somente o emissor e o receptor possam decifrar a mensagem, 

evitando a dispersão da mesma. Tem como objetivo a confidencialidade, a 

integridade, a autenticação e o não-repúdio de informação.  

Com a terceira revolução industrial o uso de máquinas e softwares nas 

empresas foi se intensificando. O armazenamento de dados manuais estava sendo 

descartado e substituído pelo armazenamento em rede ou nuvem4. A produção 

                                                      
2As Plantas Industriais normalmente são estruturas altamente complexas projetadas em função dos principais processos, 
equipamentos e máquinas associados à sua função. Estas estruturas têm geometrias complexas e uma elevada preocupação 
com segurança. 
3Criptografia: em grego: kryptós: secreto, escondido; e gráfen: escrita. 
4Nuvem: armazenamento remoto de dados.  

 



começou a ser automatizada e cada vez menos operários estavam em sua base. A 

cada instante, o controle e monitoramento dos processos fabris se tornava remoto.  

Conforme a necessidade de dinamismo e precisão nos comandos, foram 

surgindo tecnologias como a rede Internet of Things (IoT), conectando objetos físicos 

que contém tecnologia sensorial com a rede capacitando-os de transmitir ou receber 

dados. Também surgiu a Big Data, responsável por recolher e armazenar uma enorme 

quantidade de dados, sendo definida em cinco dimensões: velocidade, volume, 

variabilidade, variedade e complexidade. Outros membros dessa revolução foram a 

Inteligência Artificial junto com a automação de processos fabris e outros. A indústria 

foi então batizada de Indústria 4.0.  

Sendo grande parte das etapas de produção e da comunicação empresarial 

conectada na rede, é essencial que essa conexão seja muito bem segura. Uma 

mínima falha nos softwares pode gerar uma interrupção na produção, erros de 

comunicação e até roubos ou hacks5 de plantas e projetos, causando prejuízos 

consideráveis à empresa.  

A Tecnologia da Informação (TI) já se acostumou a lidar diariamente com 

problemas de segurança de dados. Porém, a automação, uma vez convergindo com 

a TI, passou a herdar também este problema. No início da automação não havia 

problemas de roubo de dados em rede, uma vez que não havia a rede, no contexto 

da evolução, os dados eram apenas locais6. Mas quando pensamos em Indústria 4.0, 

devemos ver a integração total da planta, todos os setores e sistemas, além da 

conexão ao mundo externo, pela internet e serviços de cloud, abrindo brechas de 

segurança, que antes não existiam nas plantas industriais.  

As invasões a qualquer tipo de sistemas de informação ou dado, independente 

se for automação ou qualquer outro setor, tem motivações diversas: desde uma 

satisfação pessoal do hacker, até a parada intencional da planta, passando por 

espionagem industrial, roubo e venda de dados, chantagem, sequestro e bloqueio de 

informações, através de implantação de senhas.  

Na verdade, desde que a TA se convergiu com a TI, foram crescentes os casos 

de invasão a plantas, criação de vírus específicos para sabotagem, entre outros. Estas 

                                                      
5 Hacks: reconfiguração, reprogramação ou obtenção de dados de um sistema de função sem a autorização do proprietário, 
administrador ou designer. 
6Rede local: Rede Interligada através de um meio físico (ethernet) conhecida por LAN. 



invasões continuam acontecendo, gerando milhões de dólares de prejuízos e alto 

risco de segurança operacional em plantas de infraestrutura crítica.  

  

  

Gráfico 1 – Porcentagem de violações por tipos de violação 

 

Analisando os tipos de violação reportados ao longo do tempo, pode-se 

perceber no Gráfico 1 um forte aumento na proporção de violações envolvendo 

esforços de invasão intencionais e divulgações não autorizadas. O número de 

oportunidades para roubos mais tradicionais diminuiu, enquanto os alvos de hackers 

aumentaram exponencialmente. Diante deste cenário atual, os especialistas em 

Segurança da Informação não têm medido esforços para inibir ataques aos algoritmos 

de encriptação7. As mais difundidas e antigas funções de criptografia estão 

apresentando necessidade de reformulação e adesão a novos paradigmas. Os riscos 

do uso contínuo dos algoritmos tradicionais, é alto, pois possuem grandes chances de 

apresentarem ataques, quebras e falhas. Uma vez que estes apresentam falhas, é 

indispensável criar novas soluções para inibir a incidência de novos ataques. Tendo 

essa fragilidade em mente, iniciou-se uma corrida para se assegurar contra esses 

males. Por conseguinte, começou a ser implementada a criptografia. 

Com o intuito de proteger as informações criptografadas e tornar uma 

comunicação segura através de um canal vulnerável (internet e computing cloud8), os 

especialistas em Segurança da Informação desenvolveram as funções de resumo 

                                                      
7Processo de transformar informação usando um algoritmo de modo a impossibilitar a sua leitura a todos exceto aqueles que 

possuam uma identificação particular, geralmente referida como de chave. 14 Representação de um padrão a ser seguido.  
8 Oferta de recursos de TI por meio da internet e entregues conforme a demanda. 

% de Violações por tipos de violação 



criptográfico, ou também chamadas de funções de one-way hash9 criptográfico 

(diferente de outros códigos, este não faz uso de chaves). Essas funções tem um 

amplo campo de aplicação, seja uma vez, na construção de um protocolo criptográfico 

ou como verificador de autenticidade de um conjunto de conteúdo de dados. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Uma das mais eficazes funções criptográficas é a função hash10. Segundo o 

livro Criptografia e segurança de redes, essa função aceita como entrada uma 

mensagem de comprimento variável X e produz uma saída de comprimento fixo, o 

código de hash H(X). Diferente de outros códigos, este não faz uso de chaves. É 

uma função de cada um dos bits da mensagem e tem capacidade de detecção de 

erros: qualquer mudança em qualquer bit na mensagem é gerado um novo código 

diferente.  

Para garantir a melhor segurança de dados, um algoritmo de criptografia deve 

apresentar resistência a: primeira inversão11; segunda inversão12 e colisão13. 

Resistência a primeira inversão é inviabilizar computacionalmente que exista uma 

função reversa, ou seja, é fácil criar H(X) a partir de X, mas praticamente impossível 

criar um X a partir de um H(X). Resistência a segunda inversão é impedir a existência 

de duas mensagens diferentes (X’ e X) tenham funções iguais. Já a resistência a 

colisões deve evitar a existência de um par (X’,X) tal que H(X’)=H(X).  

A força de uma função hash depende do tamanho do código produzido pelo 

algoritmo, ou seja, do número de bits. Para ataques de força bruta a resistência a 

primeira e segunda inversão, o nível de esforço exigido para encontrar uma falha é 2n 

14. Já a resistência a colisão, a força do código é representada por 2n/2. Isso significa 

que usando um algoritmo com 128 bits, por exemplo, seria possível uma máquina 

encontrar uma colisão em cerca de 24 dias. Se fosse usado 160 bits, esse número já 

aumenta para mais de 4 mil anos para a mesma máquina. O problema é que 

atualmente, as máquinas são mais potentes, tornando 160 bits obsoleto assim como 

foi com os 128 bits.  

 

                                                      
9 Algoritmo que mapeia dados de comprimento variável para dados de comprimento fixo.  
10 Função hash: é qualquer algoritmo que mapeia dados de qualquer tamanho para pequenos dados de tamanho fixo.   
11 Resistência a primeira inversão: conhecida como one-way property.   
12Resistência a segunda inversão: conhecida como weak collision resistance.    
13 Resistência a colisão: conhecida como Strong collision resistance.   
14 n: número de bits  



Funcionamento de uma função HASH 

É importante salientar que a criptografia com a utilização de funções hash não 

possui qualquer semelhança com criptografias de chaves de segurança 15 (simétrica 

ou assimétrica). Diferente destas criptografias que trabalham com encriptação e 

decriptação16, as funções hash são indecifráveis, após o conteúdo de dados ter sido 

criptografado torna-se praticamente impossível voltar ao conteúdo de dados original, 

garantindo a seguridade das informações. Porém é muito comum o emprego de 

chaves de segurança munidos do mecanismo das funções hash.  

Imagem 1 – Chaves de segurança e função hash 

Criptografia na plataforma .NET. Macoratti, José Carlos – 2017 

Uma função de resumo criptográfico serve para mapear uma cadeia de bits17 

de tamanho arbitrário a uma cadeia de bits de tamanho fixo. A saída dessa função 

chama-se resumo (message digest ou hash value). Esse mapeamento sempre retorna 

o mesmo tamanho de saída, independentemente do tamanho que obteve de entrada 

e completamente incompreensível. Essa sequência busca identificar um arquivo ou 

informação unicamente.   

Podem haver entradas diferentes que, quando submetidas a essas funções, 

produzem a mesma saída, as chamadas colisões - isso pode vir a ocorrer, pois a 

sequência do hash é limitada, muitas vezes não passando de 512 bits - algumas vezes 

causadas por eventos indesejáveis. A esses eventos damos o nome de 

vulnerabilidades das funções de resumo criptográfico. São feitos esforços no sentido 

que essas vulnerabilidades não sejam usadas para atacar essas funções, no qual 

                                                      
15 Classe de protocolos de criptografia baseados em algoritmos que requerem duas chaves, uma delas sendo secreta e a outra 
delas sendo pública.  
16 Descodificar 
17 Menor unidade de informação que pode ser armazenada ou transmitida, usada na Computação e na Teoria da Informação.  

 



atacar corresponde a usar uma vulnerabilidade ou causar uma, intencionalmente, a 

fim de obter vantagem ilícita ou difamar algum dos serviços de segurança.  

Propriedades de uma função hash 

As funções de resumos criptográficos possuem características que são específicas 

de sua construção. Para que se enquadre nessa categoria de algoritmos, uma função 

deve pelo menos apresentar as seguintes características:   

• Compressão: as funções de resumo possuem como entrada cadeia de bits de 

qualquer comprimento. Sempre se obtém por saída uma cadeia de bits de 

comprimento fixo. Não importa o tamanho que é obtido de entrada, essa função 

sempre retorna valores de mesmo comprimento. Por esse motivo dizemos que ela 

comprime a entrada. Essa propriedade é semelhante à propriedade característica 

das demais funções de compressão, com a diferença que a compressão não deve 

ser facilmente reversível;   

• Eficiência: as funções de resumo devem possuir rapidez na obtenção de 

resultados. Eficiência computacional obtida através de otimizações de seus 

algoritmos e implementações muitas vezes em termos de aritmética;   

• Mapeamento: o mapeamento de hash deve ser totalmente aleatório, tornando-

o indecifrável. Caso haja alteração de um bit no conteúdo de dados original deve 

produzir um hash absolutamente aleatório (efeito avalanche);  

• Resistência a colisões: deve ser computacionalmente inviável encontrar dois 

conteúdos de dados que possuam o mesmo resumo (colisão).  

Essas propriedades estão relacionadas e são facilmente confundidas. No entanto, 

uma não implica necessariamente na outra, mas pode vir a implicar.   

Possíveis aplicações de uma função hash criptográfica 

• Garantia de integridade dos dados e da origem de uma mensagem;  

• Cálculo de respostas que são função de uma chave secreta e de uma 

mensagem de desafio (em protocolos de identificação através de desafio);   

• Confirmação de chave;    



• Confirmação de conhecimento (habilidade de comprovar conhecimento prévio 

de algo sem a necessidade de expor os dados previamente);   

• Derivação de chave;  

• Geração de números pseudoaleatórios.   

 

Algoritmos de hash comuns 

Há uma variedade de funções hash na atualidade, a diferença entre cada uma 

delas se dá na formulação do algoritmo e no tamanho de seu message digest, que 

variam de acordo com o grau de segurança exigido. Dentre as funções que mais se 

destacam temos: 

Tabela 1 - Principais funções hashing 

 

Criptografia simétrica e assimétrica: os principais algoritmos de cifragem. OLIVEIRA, Roneilton Rezende – 2012, 

7p. 

RESULTADOS 

Os algoritmos criptográficos podem ser combinados para a implementação dos 

três mecanismos criptográficos básicos: o ciframento, a assinatura e o hashing. Estes 

mecanismos são componentes dos protocolos criptográficos, embutidos na 

arquitetura de segurança dos produtos destinados ao comércio eletrônico.  



Estes protocolos criptográficos, portanto, provêm os serviços associados à 

criptografia que viabilizam o comércio eletrônico: disponibilidade, sigilo, controle de 

acesso, autenticidade, integridade e não-repúdio, usualmente apoiado por sistemas 

híbridos. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Ao final da pesquisa, pudemos concluir que a função hash no contexto da 

indústria 4.0 é, além de importante, necessária para a segurança de dados uma vez 

que a Internet das Coisas (IoT) ou até mesmo a Internet Industrial das Coisas (IIoT) 

permitem conectar informações em geral de dispositivos via internet, assim, 

possibilitando a interconexão de dados e sistemas. Usando a função hash, a proteção 

dos dados é máxima. O hack das criptografias é praticamente impossível, 

transformando o ambiente plenamente seguro para enviar e receber dados através do 

IoT ou do IIoT.   
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