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RESUMO 

A política e estrutura governamental, criada recentemente no país, para se contrapor 
as ameaças eminentes advindas do espaço cibernético, tem demonstrado a neces-
sidade de se estabelecer uma estratégia centralizada e convergente de defesa ci-
bernética no Brasil. Os frequentes adventos de ataques cibernéticos em todo mundo 
evidenciam a preocupação das nações em salvaguardar suas redes e sistemas de 
informação, principalmente se essas ameaças atingirem infraestruturas críticas. Co-
mo objetivo específico, este estudo pretende analisar os incidentes e ameaças que 
podem atingir as infraestruturas críticas do Brasil, buscando identificar os responsá-
veis pela defesa de tais ações adversas, bem como analisar as várias técnicas e re-
cursos tecnológicos que visem eliminar ou reduzir as vulnerabilidades dos sistemas 
com o objetivo de proteger os interesses da nação e da sociedade como um todo. 
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1 INTRODUÇÃO 

 A história nos mostra, através dos tempos, a evolução e a interação da 

humanidade. As civilizações vieram, ao longo dos séculos, estreitando suas rela-

ções, o que no passado era feito com total insegurança, com a construção de mura-

lhas para autoproteção, foi modificando-se com o advento da comunicação e o co-

mércio, buscando, em outros mercados, novos produtos e também novos consumi-

dores, como foi o caso da entrada das especiarias do oriente na Europa do século 

XIV e XV. A grande aceitação desses novos produtos fez surgir a necessidade de 

inovações e alternativas mais lucrativas àquele mercado. As grandes navegações 

foram exemplos, buscavam novas rotas comerciais, interagindo com outros povos 

em distâncias inimagináveis para aquela época. 

Tanto as rotas marítimas, como as tecnologias para construções de belo-

naves, eram, naquela época, informações preciosíssimas, haja vista que, quem as 

possuísse, teria o domínio dos mares e consequentemente do lucrativo mercado de 

especiarias, contudo, outros povos também almejavam defender seus interesses. 

Com isso, surgiram os conflitos e o acesso ao conhecimento passou a ser o ponto 

de inflexão de quem deseja o poder. 

Naquela época, assim como nos dias atuais, o domínio da informação dá, 

a quem a detém, condições de sobrepujar seu oponente, tanto político, como eco-

nomicamente. Essas mesmas demandas incentivaram a busca de inovações tecno-

lógicas. Daí a importância de se resguardar os ativos da informação, considerados, 

atualmente, um dos mais importantes patrimônios de qualquer instituição. 

Com os incontestes benefícios advindos do fenômeno das inovações tec-

nológicas nos dias atuais, como o acesso a informação em tempo real; agilização 

das transações econômicas, que passaram a ignorar os limites geográficos; com a 

popularização da internet, destacando-se, desta maneira, o processo de globaliza-

ção, a disponibilidade da informação tornou-se, segundo Barros (2012), paradoxal-
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mente vulnerável a todo tipo de ameaça a indivíduos, organizações e estados-

nação, podendo causar prejuízos financeiros, político-econômicos e sociais, parali-

sando estruturas estratégicas de um país, haja vista, estar tudo interligado por meio 

de redes de computadores. 

 

 

1.1 – Objetivo geral 

 

O objetivo principal deste estudo está em analisar a política e estrutura gover-

namental, criada recentemente, para se contrapor as ameaças eminentes advindas 

do espaço cibernético, demonstrando com alguns exemplos e fatos que evidenciam 

a necessidade do Estado em estabelecer uma estratégia de defesa cibernética no 

Brasil em conjunto com a sociedade organizada e destacar a importância na prote-

ção de um bem comum que em caso de paralisação causaria transtornos considerá-

veis ao país. 

 

1.2 – Objetivo Específico 

 

Este estudo pretende analisar os incidentes e ameaças que podem atingir as 

infraestruturas críticas do Brasil, buscando identificar os responsáveis em se contra-

por as ameaças e incidentes, dentro da estrutura nacional recentemente criada, bem 

como apresentar os recursos técnicos e ferramentas disponíveis que sejam capazes 

de bloquear tais ações adversas com o objetivo de proteger os interesses da nação 

e da sociedade como um todo. 

 

1.3 – Escopo 

 

O escopo deste trabalho está restrito a segurança e defesa das informações 

digitais, haja vista tais atividades não se limitam a somente este foco e sim a um 

conjunto de ações e estudos para a proteção e segurança mais amplos. 
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1.4 – Metodologia 

 

A metodologia utilizada neste trabalho comportou pesquisa bibliográfica e refe-

rências que visem buscar bases teóricas, que sustentem os argumentos apresenta-

dos. 

 

1.5 – Hipóteses 

 

Na afirmação de Cruz Junior (2013), o espaço cibernético é um ambiente de 

compartilhamento e para que se tenha sucesso na proteção cibernética, é necessá-

ria a colaboração de diversos atores. O próprio Estado brasileiro atribuiu a respon-

sabilidade da segurança da informação e defesa cibernética de maneira pulverizada, 

já a estrutura norte americana, apesar de também estar segregada, encontra-se um 

pouco mais concentrada hierarquicamente.  

Questiona-se então a eficiência das estruturas nacionais criadas para uma si-

tuação de crise, no caso em que se deseje salvaguardar e restabelecer as infraes-

truturas críticas. Além disso, as técnicas e ferramentas de segurança da informação 

disponíveis são suficientemente eficazes para proteção contra as ameaças e inci-

dentes nas organizações? 

 

1.6 – Estrutura do trabalho 

 

Visando alcançar a meta proposta, este trabalho está dividido em cinco capítu-

los. No primeiro, será apresentada a introdução, incluindo a justificativa, objetivos e 

atividades desenvolvidas para a realização do estudo, bem como a forma de sua or-

ganização e descrição dos trabalhos relacionados ao tema. O segundo descreve a 

estrutura criada no país relacionada com a defesa e proteção do espaço cibernético, 

apresentando conceitos sobre Defesa cibernética e Segurança da Informação para 

contextualização do leitor. No terceiro capítulo serão tratadas as vulnerabilidades, 

ameaças e relatos verídicos de ataques cibernéticos divulgados pela imprensa e 

disponíveis em sites especializados e livros, analisados por organizações internacio-
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nais. O quarto capítulo descreve alguns tipos de invasões nos sistemas e as princi-

pais técnicas utilizadas para se resguardar das investidas de elementos adversos. 

Na conclusão, procura-se responder aos questionamentos feitos no estudo desen-

volvido. 

 

1.7 – Trabalhos Relacionados 

 

Os assuntos relativos ao tema segurança cibernética e Infraestruturas críticas 

no Brasil são relativamente recentes, Barros (2011). 

 
A Estratégia Nacional de defesa, END, aprovada pelo Decreto nº 6.703, de 
18 de dezembro de 2008, considera que existem três setores estratégicos 
da Defesa: o nuclear, o cibernético e o espacial. O mencionado dispositivo 
legal também estabelece que as capacitações cibernéticas incluirão, como 
parte prioritária, as tecnologias de comunicações entre todos os contingen-
tes das Forças Armadas, de modo a assegurar sua capacidade de atuar em 
rede. 
A END enfatiza que os setores cibernético e espacial devem permitir que as 
Forças Armadas, em conjunto, possam atuar em rede.  
Todas as instâncias do Estado deverão contribuir para o incremento do ní-
vel de segurança nacional, com particular ênfase nos seguintes aspectos do 
Setor Cibernético: 
a. as medidas para a segurança das áreas de infraestruturas críticas; e 
b. o aperfeiçoamento dos dispositivos e procedimentos de segurança que 
reduzam a vulnerabilidade dos sistemas relacionados à Defesa Nacional 
contra-ataques cibernéticos e, se for o caso, que permitam seu pronto res-
tabelecimento. 
 

O advento da popularização da internet e o avanço tecnológico que o acom-

panhou, a partir da década de 90, trouxeram muito mais que benefícios, trouxeram 

também, a medida que seu crescimento ao longo das décadas, incertezas, evidenci-

adas nos ataques cibernéticos, como exposto no descrito em Araújo (2014) e em 

Canogia (2009). 

Tais benesses são hoje percebidas em quase todas os setores da sociedade 

moderna. O acesso a informação em tempo real, a velocidade sem precedentes nas 

comunicações, as transações econômicas sem limites geográficos, os gerenciamen-

tos de dados online por governos, empresas e indivíduos são alguns exemplos. Con-

tudo esses recursos não “nasceram” baseados em premissas de proteção a integri-

dade, disponibilidade e confidencialidade da informação. Ameaças como roubo de 
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dados, acesso indevidos a dados sigilosos, fraudes eletrônicas, espionagem, sabo-

tagem e especificamente ataques a infraestruturas críticas podem afetar de maneira 

impactante não só uma empresa ou determinado setor estatal, mas sim uma parcela 

considerável da sociedade.  

 

 

Os chamados ataques cibernéticos, atualmente, apresentam escala mundial 
crescente e destacam-se como o grande desafio do século. Com isso, as-
segurar a integridade, a confidencialidade e a autenticidade da informação é 
essencial para a formulação de estratégias e para o processo decisório, es-
pecialmente no âmbito do amplo espectro de competências da administra-
ção pública federal. (Canogia, 2009). 

  

 

Aliado a isso, a própria Administração Pública Federal, APF, cumprindo o es-

tabelecido na END, ampliou os estudos nesta área com o lançamento de várias pu-

blicações como Estratégia de Segurança da Informação e Comunicações e Segu-

rança Cibernética da Administração Pública Federal -2015-2018; Guia de Referência 

para Segurança das Infraestruturas Críticas da Informação (ver.1 – Nov2010); Ges-

tão de Segurança da Informação e Comunicações – Vol. I; Livro Verde Segurança 

Cibernética no Brasil; Guia Básico de Orientação ao Gestor de Segurança da Infor-

mação e Comunicações.  

Além disso, alguns países já absorveram o tema como uma questão de Esta-

do e institucionalizaram órgãos governamentais e estruturas de Defesa cibernética, 

conforme descreve o artigo de Cruz Junior (2013), que analisa como EUA, Rússia e 

Índia tratam este assunto e faz uma comparação com a estrutura recém-criada em 

nosso país.  

Destaca-se, nesse contexto, a responsabilidade quanto a proteção dos ativos 

da informação, principalmente quando as consequências negativas atingem bem 

mais que indivíduos e empresas, mas afetam também uma sociedade, como demos-

tra Mandarino (2010). 

Outro trabalho de interesse sobre o tema traz uma visão militar do assunto, 

como é o caso da monografia de Braga (2011), que aborda a questão da Segurança 

e Defesa Cibernética com enfoque militar, segundo o próprio: “Na área militar perce-
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be-se um claro avanço nas políticas com vistas à Defesa Cibernética e que o mesmo 

pode ser potencializado com aperfeiçoamentos na estrutura visando o aumento da 

integração entre as Forças Armadas”  Ademais, o artigo Tendência global em segu-

rança e defesa cibernética – reflexões sobre a proteção dos interesses brasileiros no 

ciberespaço – Barros (2011) que sob a ótica castrense, aborda vários “incidentes” 

cibernéticos que reforçam a necessidade de robustecer a capacidade de defesa ci-

bernética. 

  

 

Diante da ocorrência de conflito armado e, uma vez tendo-se optado por 
explorar ofensiva e defensivamente o ciberespaço, o que, aliás, tende cada 
vez mais a ser uma imposição e não uma opção, a combinação das ações 
cibernéticas com os ataques convencionais, realizando-se aquelas no limiar 
do desencadeamento destes, parece ser a forma mais eficaz de alcançar 
uma vitória rápida e decisiva. 
 
 

Em Nakamura (2007) tem-se o embasamento teórico sobre técnicas e 

tecnologias disponíveis para a defesa de Redes Cooperativas, tratando das políticas 

de implantação de senhas, Firewall, Sistemas de Detecção de intrusão, criptografia, 

Redes privadas virtuais, além da visão de Modelo de segurança para ambientes 

cooperativos. 

Apesar de serem recentes, as ações do Estado na área de Segurança das 

Informações e Comunicações, além da Defesa Cibernética nas Infraestruturas 

Críticas, a importância do assunto é evidenciada pelo relato dos casos descritos 

nesta pesquisa. Na obra de Mandarino Junior (2010) tem-se uma descrição 

detalhada da estrutura estabelecida pelo Estado, com distribuição de atribuições e 

responsabilidades tanto na área de Defesa Cibernética como na de proteção as 

Infraestruturas Críticas Nacionais. Algumas publicações do Departamento de 

Segurança da Informação e Comunicações (DSIC), Órgão subordinado ao Gabinete 

de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI-PR) serviram de base 

para esta pesquisa, como por exemplo: o Livro Verde, Mandarino (2010), que  reúne 

propostas de diretrizes básicas, visando iniciar amplo debate social, econômico, 

político e técnico científico sobre a Segurança Cibernética no Brasil e o Guia de 

referência para a segurança das infraestruturas críticas da informação, que reúne 
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métodos e instrumentos, visando garantir a Segurança das Infraestruturas Críticas 

da Informação.  

No escopo da análise das ações implementadas por outros países relativas à 

proteção das Infraestruturas Críticas da Informação, está o artigo de Cruz Junior 

(2013), que serviu de base para comparar a situação do Brasil com outras nações. 

Vários são os tipos de ameaças à Segurança da informação que são 

consequências das vulnerabilidades dos recursos computacionais. A abordagem de 

Nakamura (2007), neste aspecto, permite uma ampla visão sobre estes assuntos, 

além disponibilizar conceitos sobre técnicas e tecnologias disponíveis para se 

contrapor a essas adversidades.  
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2 – CONCEITOS   

 

 A compreensão deste estudo prescinde do entendimento de alguns ter-

mos, que têm sido destaque na mídia nos dias atuais, como exemplo tem-se a re-

portagem abaixo, Segurança (2012):  

 

Ataques de hackers, espionagem industrial e vírus destruidores tornaram a 
internet a quinta dimensão do setor de defesa, e os industriais avançam so-
bre este mercado em pleno boom. 
Os Estados Unidos indiciaram nesta terça-feira cinco hackers, de alguns 
membros do grupo Anonymous, acusados de atacar um total 1 milhão de ví-
timas, incluindo governos e grandes empresas. 
As perdas causadas por estes ataques reforçaram a conscientização sobre 
a vulnerabilidade das redes e da importância da segurança cibernética, tan-
to para os Estados como para as empresas. 
 

 

2.1 – Conceitos relacionados à Defesa Cibernética 

 

 Expressões como Espaço Cibernético, Segurança Cibernética, Infraestru-

turas Críticas tem sido fonte de preocupações de governos, como relata McCaul 

(2012 apud Cruz Júnior 2013): 

 

 

O governo norte-americano reconheceu que houve acessos não autoriza-
dos aos arquivos de desenvolvimento dos caças F-25 e F-22 da Força Aé-
rea norte-americana. Cerca de dois anos depois, a China apresentou seus 
próprios jatos em muitos aspectos semelhantes àqueles invadidos. 

 
 

 

a) Defesa Cibernética 

 Segundo Brasil (2010 apud Canogia 2010) o conceito de Defesa Cibernética pode 

ser assim descrito:  

 

Conjunto de ações defensivas, exploratórias e ofensivas, no contexto de um 
planejamento militar, realizadas no espaço cibernético, com as finalidades 
de proteger os nossos sistemas de informação, obter dados para a produ-
ção de conhecimento de inteligência e causar prejuízos aos sistemas de in-
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formação do oponente. No contexto do preparo e emprego operacional, tais 
ações caracterizam a Guerra Cibernética. 

 

b) Espaço Cibernético 

Para Levy (1999 apud Ávila 2012), O conceito de espaço cibernético se 

expande com a criação de novo espaços em comércio eletrônico, informação 

biomédica, votação eletrônica, governo eletrônico, redes sociais virtuais, entre 

outros, que refletem e exemplificam o processo de informatização por qual 

passa o mundo 

 

c)  Segurança Cibernética 

Na concepção de Mandarino Junior (2009), o termo Segurança Cibernéti-

ca é tido como requisito para a garantia e proteção das informações de um 

país: 

 

Segurança Cibernética é entendida como a arte de assegurar a existência e 
a continuidade da Sociedade da Informação de uma Nação, garantindo e 
protegendo, no Espaço Cibernético, seus ativos de informação e suas infra-
estruturas críticas 

 

 

Este mesmo autor defende que os conceitos Segurança Cibernética e de De-

fesa Cibernética vêm sendo construídos com diferentes agentes do país e que a 

área de atuação da Segurança Cibernética abrange aspectos e ações tanto de pre-

venção quanto de repressão. Já para a Defesa Cibernética compreende ações ope-

racionais de combates ofensivos.   

 

Para De Carvalho (2011), os conceitos abaixo são descritos, assim: 

d) Infraestruturas Críticas 

 

Infraestruturas Críticas Nacionais são instalações, serviços, bens e sistemas 
que, se forem interrompidos ou destruídos, provocarão sério impacto social, 
econômico, político, internacional ou à segurança do Estado e da socieda-
de;  
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e) Infraestrutura Crítica da Informação: 

 

Ainda segundo De Carvalho (2011): “Subconjunto dos ativos de informa-

ção que afeta diretamente a consecução e a continuidade da missão do 

Estado e a segurança da sociedade”. 

 

2.2 – Conceitos relacionados à Segurança da Informação  

 

a) Ativos de Informação,  

 

Segundo Mandarino Junior (2009): 

Meios de armazenamento, transmissão e processamento da informação, os 
equipamentos necessários a isso (computadores, equipamentos de comuni-
cações e de interconexão), os sistemas utilizados para tal, os sistemas de 
informação de um modo geral, bem como os locais onde se encontram es-
ses meios e as pessoas que a eles têm acesso. 

 

b)  Riscos da Segurança da Informação 

De acordo com a norma ISO/IEC 27005 *1, Risco relativo a segurança da 

Informação é a possibilidade de uma determinada ameaça explorar uma vulnerabili-

dade de um ativo ou conjunto de ativos. Desta maneira prejudicando a organização. 

c) Vulnerabilidade 

Como consta na NBR ISO/IEC 27005:2008, a Vulnerabilidade é uma 

fragilidade de uma ativo ou grupo de ativos que pode ser explorada por uma ou mais 

ameaças, incidindo na quebra de um ou mais princípios de segurança. 

d) Ameaças 

                                            
1  A Norma ABNT NBR ISO/IEC 27005:2008 – Tecnologia da informação – Técnicas de 

segurança – Gestão de riscos de segurança da informação define as diretrizes para o processo de 

gestão de riscos de segurança da informação. 
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Ainda, a mesma Norma estabelece Risco como sendo a combinação de 

probabilidade de evento e de suas consequências. 

e) Engenharia Social 

Segundo Nakamura (2007), são definidos como um conjunto de técnicas 

que investe as fraquezas humanas e sociais, que em vez de explorar a tecnologia, 

tem como objetivo ludibriar as pessoas, assumindo-se uma falsa identidade com o 

objetivo de que elas revelem informações restritas. Essa técnica explora a atitude 

proativa dos usuários de colaborar com os serviços da organização.  Um ataque da 

engenharia social clássico consiste em se fazer passar por um alto Funcionário, por 

exemplo, que tem problemas urgentes de acesso ao sistema. O atacante, assim, é 

como um ator, que, no papel que está representando, ataca o elo mais fraco da se-

gurança de uma organização, que é o ser humano. Difícil de ser identificado, esse 

ataque põe em jogo a confiança, a psicologia e a manipulação das pessoas. 

 

2.3 Estrutura da Política de Segurança da Informação e Comunicações no Brasil 

 

Aprovada pelo Decreto 6703, de 18 de dezembro de 2008, a Estratégia Naci-

onal de Defesa, Brasil (2008), estabelece a existência de três setores estratégicos 

da defesa, o nuclear, o cibernético e o espacial. 

O citado documento legal delibera também que as capacitações cibernéticas 

incluirão, prioritariamente, as tecnologias de comunicações entre todos os contin-

gentes das Forças Armadas, de forma a assegurar sua capacidade de atuar em re-

de, destacando que os setores cibernético e espacial devem, em conjunto, viabilizar 

tal capacidade.  

Além disso, estabelece que todas as instâncias do Estado deverão contri-

buir para o incremento do nível de segurança nacional, com particular ênfase, no to-

cante ao Setor Cibernético, aos seguintes aspectos: 

- As medidas para a segurança das áreas de infraestruturas críticas nacionais. 
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- O aperfeiçoamento dos dispositivos e procedimentos de segurança que reduzam a 

vulnerabilidade dos sistemas relacionados à defesa nacional contra-ataques ciberné-

ticos e, se for o caso, que permitam seu pronto restabelecimento. 

 

2.3.1 – Estrutura do Setor Cibernético Nacional 

 

Como descreve Cruz Junior (2013), a estruturação do Setor Cibernético no Ministé-

rio da Defesa (MD) insere-se no contexto externo em que atuam alguns órgãos da 

Administração Pública Federal (APF), cujas designações e principais atribuições se-

rão, a seguir, apresentadas.  

 – Órgãos de Estado  

As atividades relacionadas ao Setor Cibernético em seu mais alto nível 

(político) são tratadas pelos órgãos apresentados a seguir. Mandarino Junior (2010). 

 

- CONSELHO DE DEFESA NACIONAL (CDN) 
 

Órgão de consulta do Presidente da República nos assuntos relacionados à sobera-

nia nacional e à defesa do Estado democrático de direito. Constitui um órgão de Es-

tado e não de Governo, com sua secretaria executiva sendo exercida pelo Ministro-

Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República - GSI-

PR. 

 

-  CÂMARA DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL 
(CREDEN) 

A CREDEN é um órgão de assessoramento do Presidente da República 

nos assuntos pertinentes às relações exteriores e à defesa nacional, tratando-se de 

um órgão de governo. Sua presidência cabe ao Ministro-Chefe do Gabinete de Se-

gurança Institucional da Presidência da República (GSI-PR) e, dentre suas atribui-

ções, encontra-se a Segurança da Informação, atividade essa que se insere no es-

copo do Setor Cibernético. 

   
- CASA CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 
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Dentre as atribuições da Casa Civil da Presidência da República (PR), 

merece destaque, por sua inequívoca relação com o Setor Cibernético, a relaciona-

da com a execução das políticas de certificados e de normas técnicas e operacio-

nais aprovadas pelo Comitê Gestor da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras 

(ICP-Brasil). Tal atribuição é da competência do Instituto Nacional de Tecnologia da 

Informação (ITI), que é uma autarquia federal, vinculada à Casa Civil da Presidência 

da República, com o objetivo de manter a ICP-Brasil, sendo a sua primeira autorida-

de da cadeia de certificação, ou seja, a Autoridade Certificadora Raiz (ACRaiz). 

 
- GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL DA PRESIDÊNCIA DA 

REPÚBLICA -  GSI-PR 
 

O GSI-PR é o órgão da Presidência da República encarregado da coor-

denação, no âmbito da APF, de alguns assuntos estratégicos que afetam a seguran-

ça da sociedade e do Estado, quais sejam: Segurança das Infraestruturas Críticas 

Nacionais (ICN), Segurança das Informações e Comunicações (SIC) e Segurança 

Cibernética. 

No tocante à segurança das ICN, foram selecionadas seis áreas prioritá-

rias, a saber: 

 Energia, telecomunicações, transportes, água, finanças e informação, 

sendo que essa última permeia todas as anteriores, pois as IC dependem cada vez 

mais de redes de informação para a sua gerência e controle. 

 

Para o cumprimento da atribuição de coordenar as atividades de SIC, o 

GSI-PR conta, em sua estrutura organizacional, com três órgãos subordinados a se-

guir apresentados. 

 

 - DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E COMUNI-
CAÇÕES (DSIC) 
 

O DSIC tem como atribuição operacionalizar as atividades de SIC na APF 

nos aspectos a seguir listados: 

- Regulamentar a SIC para toda a APF. 
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- Capacitar os servidores públicos federais, bem como os terceirizados, 

sobre SIC. 

- Realizar acordos internacionais de troca de informações sigilosas. 

- Representar o país junto à Organização dos Estados Americanos (OEA) 

para assuntos de terrorismo cibernético. 

- Manter o Centro de Tratamento e Resposta a Incidentes de Redes da 

APF (CTIR.Gov).  

 

 - AGÊNCIA BRASILEIRA DE INTELIGÊNCIA (ABIN) 
 
A ABIN é o órgão central do Sistema Brasileiro de Inteligência (SISBIN), 

que tem como objetivo estratégico desenvolver atividades de Inteligência voltadas 

para a defesa do Estado democrático de direito, da sociedade, da eficácia do poder 

público e da soberania nacional. 

Dentre suas atribuições, no que interessa especificamente ao Setor Ci-

bernético, destaca-se a de avaliar as ameaças internas e externas à ordem constitu-

cional, entre elas a cibernética. Conta, em sua estrutura organizacional, com o Cen-

tro de Pesquisa e Desenvolvimento de Segurança das Comunicações (CEPESC), o 

qual busca promover a pesquisa científica e tecnológica aplicada a projetos de segu-

rança das comunicações. 

 

Segundo Cruz Junior (2013), a responsabilidade pela Segurança Ciberné-

tica está distribuída de forma descentralizada no nível estratégico de governo, já no 

nível operacional são conduzidas pelo DSIC, quando se trata de Segurança Ciberné-

tica e pelo Centro de Defesa Cibernética, subordinado ao Exército brasileiro, quando 

o assunto é Defesa Cibernética. Contudo, a tomada de decisões estratégicas percor-

re uma estrutura hierárquica a partir do mais alto nível político até que chegue no 

nível de operacional, como descrito na Figura 1. 
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Figura 1.  Sistema institucional de segurança e defesa cibernética brasileiras Fonte: 
Brasil (2015). 
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3 VULNERABILIDADES E AMEAÇAS CIBERNÉTICAS  

De acordo com Nakamura (2007), as invasões aos sistemas só são possíveis 

porque existem vulnerabilidades a serem exploradas por meio de conhecimento téc-

nico ou engenharia social. Deficiências na concepção, implementação, configuração 

ou gerenciamento dos serviços e sistemas permitem essas invasões, que constituem 

as principais “brechas” de segurança da informação. 

Os atacantes buscam as "brechas" em sistemas operacionais, protocolos, re-

des de dados, aplicações, usuários e nas infraestruturas físicas. Com isso, o esforço 

do responsável pela segurança é muito mais intenso que o do atacante, haja vista 

que para um basta explorar apenas uma vulnerabilidade, enquanto que para o outro, 

é necessário encontrar e fechar todas as brechas existentes. 

Esta seção abordará as várias formas de ataque utilizadas por aqueles que 

ameaçam os ativos da informação, além de relatar alguns casos verídicos. 

3.1 – VULNERABILIDADES 

 Em qualquer um dos níveis relacionados a abrangência da segurança e a 

complexidade à proteção da informação depende da segurança em todos os níveis, 

como descrito na Figura 2. Um hacker pode explorar uma vulnerabilidade em um 

Servidor, por exemplo, no Sistema Operacional desatualizado, ou em um serviço 

Web, ou uma falha de segurança em algum protocolo. Além disso, um funcionário 

desavisado pode expor um sistema utilizando uma senha fraca. 

 Os ataques técnicos podem explorar uma série de condições, como as 

listadas a seguir:  

a) Exploração de vulnerabilidades, por falhas na implementação de sis-

temas operacionais, aplicativos ou protocolos; 
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b) Uso de senhas fracas, que podem ser capturadas, mesmo que este-

jam criptografas; 

c) Utilização indevida de ferramentas de gerenciamento de redes, como 

exemplo aquelas empregadas para diagnosticar problemas na rede; 

d) Impropriedades na administração, configuração ou manutenção de sis-

temas, onde novos pontos de ataque podem surgir, quando, por 

exemplo, definição da complexidade de rotas e regras de filtragem de 

firewall ou utilização de configuração padrão em equipamentos de co-

nectividade; 

 

 

Figura 2. A abrangência da segurança e a complexidade da proteção da informação. 
Nakamura (2010). 
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3.2 – AMEAÇAS E TÉCNICAS DE ATAQUES CIBERNÉTICOS 

3.2.1 OS ATACANTES 

Ter o conhecimento das motivações e do perfil psicológico daqueles que 

se dispõem a ameaçar os ativos informacionais das organizações é fundamental pa-

ra a implementação de uma Política de Segurança eficaz. Esses indivíduos, conhe-

cidos genericamente como hackers, utilizam sua expertise para invadir sistemas, 

nem sempre com o intuito de causar danos às vítimas, mas como um desafio as su-

as habilidades técnicas e para provar sua capacidade. (Nakamura (2010) 

 Além disso, não gostam de ser confundidos com aqueles conhecidos co-

mo crackers, que são indivíduos que tem a intenção de roubar informações e preju-

dicar suas vítimas. Segundo o mesmo autor, atualmente, com a difusão do tema na 

mídia e o vertiginoso crescimento da internet, a imprensa generalizou o termo hac-

kers, que se definem, segundo Nakamura (2010) nos seguintes tipos: 

Script kiddies: iniciantes; 

Cyberpunks: mais velhos e antissociais; 

Insiders: empregados insatisfeitos; 

Coders: os que escrevem sobre suas proezas; 

White hat: profissionais contratados para consultorias em SI; 

Black hat: crackers; e 

Gray hat: hackers que vivem no limite entre white hat e black hat. 

 

 - SCRIPT KIDDIES 

Nakamura (2010) define os script kiddies como jovens sem experiência 

destacada, que conseguem ferramentas prontas na Internet e as utilizam sem ter 

conhecimento dos códigos que elas implementam. São considerados perigosos para 

um grande número de organizações. Especialmente as que, por não terem uma Po-

lítica de Segurança da Informação definidas, apresentam "brechas" de segurança 

geradas pela ausência de atualização do Sistema Operacional de servidores, por 
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exemplo. Isto pode ser suficiente para que os script kiddies utilizem as ferramentas e 

causem transtornos às organizações. 

 - CYBERPUNKS 

Para Nakamura (2010), os cyberpunks são os hackers dos tempos áu-

reos, que se dedicavam às invasões de sistemas por puro desafio. Eles têm grande 

conhecimento técnico e são obcecados pela privacidade de seus dados, o que faz 

com que todas as suas comunicações sejam criptografadas. Sua preocupação prin-

cipal é o governo que, segundo o pensamento deles, pode estar acessando as in-

formações privadas dos cidadãos. 

Geralmente são eles que descobrem novas vulnerabilidades em serviços, 

sistemas e protocolos e publicam as vulnerabilidades encontradas. Desta forma, 

prestam um grande serviço às organizações, possibilitando que a indústria de sof-

tware corrija estas vulnerabilidades. 

 

 - OS INSIDERS 

Apesar do maior número de ataques terem origem na Internet, são os 

ataques provenientes de dentro da própria organização os que causam as maiores 

perdas financeiras. Estes ataques envolvem roubo de propriedade intelectual e es-

tão relacionados a funcionários descontentes, concorrentes ou governos estrangei-

ros. Nakamura (2010). 

Assim, grande importância deve ser dada aos ataques originados na pró-

pria rede interna realizados por funcionários, ex-funcionários ou pessoas que conse-

guem se infiltrar na organização. Uma série de questões está envolvida com esse 

tema, desde a engenharia social até a relação do funcionário com o chefe, passando 

pelo suborno e pela espionagem industrial. 

 

- OS CODERS 

Os coders são os hackers que resolveram compartilhar seus conhecimen-

tos escrevendo livros ou proferindo cursos, palestras e seminários sobre suas proe-

zas.  
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O caso Kevin Mitnick é um destaque, Araujo (2014). Cumpriu pena por 

suas atividades notórias envolvendo engenharia social e técnicas avançadas de 

aquisição de informações sigilosas de várias organizações, passou a ser um dos 

hackers mais requisitados para proferir palestras sobre Segurança da Informação. 

Isso depois de conseguir uma aprovação formal para tal, pois ele estava proibido de 

utilizar computadores, procurar empregos como consultor técnico ou mesmo escre-

ver sobre tecnologia, sem a devida autorização. Só em 2001, readquiriu o direito de 

utilizar um telefone celular e, após vencer o período de observação, fundou uma 

empresa de consultoria e lançou um livro de engenharia social2. 

 - O WHITE HATs 

Os white hats, conhecidos como "hackers do bem", "hackers éticos", utili-

zam seus conhecimentos para descobrir vulnerabilidades nos sistemas e aplicar as 

correções necessárias, trabalhando de maneira profissional e legal dentro das orga-

nizações que os contratam contra os black hats. São os responsáveis pelos testes 

de invasões, simulação de ataques para medir o nível de segurança da rede, e tam-

bém pelas diversas análises de segurança, necessárias para a proteção da informa-

ção em uma organização. 

A organização que contrata os serviços de um white hat deve deixar claro 

o escopo de atuação, como a definição dos limites de simulação dos ataques, a fim 

de não expor os dados sigilosos da organização. 

 

- O BLACK HAT 

Segundo Nakamura (2010), os black hats são conhecidos como crackers. 

Esse grupo utiliza seus conhecimentos para invadir sistemas e roubar informações 

secretas das organizações. Posteriormente tentam vender as informações roubadas 

de volta para a vítima, ameaçando-a de divulgá-las caso o valor desejado não seja 

pago.  

Qualquer ação prejudicial que visa afetar negativamente e causar prejuí-

zos às vítimas pode ser considerada de autoria de um black hat. 

                                            
2 A Arte de Enganar, Kevin D. Mitnick & William L. Simon 
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O GRAY HAT 

Os gray hats são black hats que fazem o papel de white hats, a fim de 

trabalharem na área de segurança. Porém, diferentemente destes, cuja formação 

tem base em conhecimentos profundos sobre a segurança, os gray hats têm conhe-

cimento sobre atividades de hacking. Algumas organizações os contratam para rea-

lizar análises de segurança, porém diversos incidentes já demonstraram que o nível 

de confiança necessário para a realização de trabalhos tão críticos e estratégicos 

não é alcançado por meio desta abordagem. 

 - OS CIBERTERRORISTAS 

O termo “ciberterrorista” segundo Nakamura (2010), define os hackers 

que realizam ataques contra alvos específicos, com o objetivo de divulgar uma men-

sagem política ou religiosa (hacktivismo), visando atingir a infraestrutura de comuni-

cações ou para obter informações que podem comprometer a segurança nacional de 

algum país. 

 

3.2.2 – Técnicas empregadas em ataques cibernéticos 

A obtenção de informações sobre o sistema alvo pode ser a “porta de en-

trada” de um ataque, efetuado por meio de diversas técnicas a seguir descritas. por 

Nakamura (2010). Segundo este, existem quatro formas básicas de um atacante agir 

em um sistema: 

 - Monitoramento da rede; 

 - Penetração do sistema; 

 - Inserindo códigos malicioso ou informações falsas no sistema; e 

 - Enviando de uma quantidade significativa de pacotes desnecessários ao sistema, 

comprometendo sua disponibilidade. 

 

a) ATAQUES PARA OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES 

A partir do monitoramento da rede, é possível obter informações relevan-

tes, com técnicas e ferramentas capazes de realizar ataques para obtenção de in-

formação. Nesse contexto, alguns dessas informações são livres, ou seja, estão dis-

poníveis, principalmente na internet, consultando serviços de DNS, analisando ca-
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beçalhos de e-mail ou até tendo acesso a listas de discussão, pode-se obter deta-

lhes do sistema, topologias e até nomes de usuários, a partir de então pode ser pos-

sível usar técnicas de engenharia social. Nakamura, 2010). 

 - Packet Sniffing 

Técnica que consiste em monitorar o tráfego da rede, capturando e lendo 

os pacotes de dados que nela transitam. Assim, senhas que trafegam em claro, e-

mails e documentos podem perder a sua privacidade. 

- Port Scanning 

Vários aplicativos que utilizam a Internet podem ser executados simulta-

neamente, e isso só é possível graças à utilização do IP e das portas. O IP serve 

como endereço do servidor na Internet e a porta como endereço do programa (servi-

ço) no servidor. O Escaneamento de portas é uma técnica utilizada para a obtenção 

de informações referente aos serviços que são acessíveis e definidos por meio do 

mapeamento das portas TCP e UDP. Com a utilização desta técnica, evita-se o des-

perdício de esforço em ataques a serviços inexistentes, assim o atacante pode con-

centrar-se em utilizar técnicas que explorem serviços específicos, que de fato pos-

sam ser explorados. 

 - Escaneamento de vulnerabilidades 

Após o escaneamento de portas, as vulnerabilidades específicas de cada 

serviço podem ser identificadas através do escaneamento de vulnerabilidades. 

As ferramentas de scanners realizam diversos tipos de testes nos servido-

res em busca de falhas de segurança, seja em protocolos e serviços, seja em aplica-

tivos e sistemas operacionais.  

Algumas destas falhas são: 

 - compartilhamento de arquivos que não estão protegidos por senhas; 

 - configurações incorretas; 

 - softwares desatualizados; 

 - pacotes TCP que podem ter seus números de sequência adivinhados; 

 - buffer overflow em serviços, aplicativos e no sistema operacional; 

 - falhas no nível do protocolo de rede; 

 - configurações de roteadores; 
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 - checagem de senhas fáceis de serem adivinhadas; 

 - configurações de serviços; e 

 - possibilidade de negação de serviço (DoS). 

 

b) ATAQUES DE NEGAÇÃO DE SERVIÇOS 

Os ataques de negação de serviços (Denial-of-Service Attack - DoS) fa-

zem com que recursos de memória e processamento dos servidores sejam sobre-

carregados, de modo que eles fiquem impossibilitados de atender as requisições dos 

usuários legítimos. 

 -  Bugs em serviços, aplicativos e sistemas operacionais 

Os maiores responsáveis pelos ataques de negação de serviços são os 

próprios desenvolvedores de software. Diversas falhas intencionais na implementa-

ção e na concepção de serviços, aplicativos, protocolos e sistemas operacionais 

abrem vulnerabilidades que podem ser exploradas em ataques contra a organiza-

ção. Alguns tipos de falhas que oferecem condições de buffer overflow podem ser 

utilizados para que códigos maliciosos possam ser executados, resultando em aces-

so não autorizado aos recursos. 

 - SYN Flooding 

Esse tipo de ataque explora o mecanismo de estabelecimento de cone-

xões TCP entre os hosts e o servidor. A característica dos ataques de SYN flooding 

é que um grande número de requisições de conexão é enviado ao servidor de tal 

forma que ele não é capaz de responder a todas elas, causando uma sobrecarga na 

memória do servidor e fazendo com que conexões de usuários legítimos sejam des-

prezadas. 

 - Smurf 

O Smurf é um ataque no qual um grande tráfego de pacotes ping é envia-

do para o endereço IP do broadcast da rede, tendo como origem o endereço de IP 

da vítima. 

Assim, com o broadcast, cada host da rede recebe a requisição, passan-

do todos eles a responderem para o endereço de origem. A rede é afetada, pois to-

dos os seus hosts respondem à requisição, passando a atuar como um amplificador 
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e a vítima que teve seu endereço IP falsificado, recebe os pacotes de todos esses 

hosts, ficando desabilitada para executar suas funções normais, sofrendo assim uma 

negação de serviço. 

 

c)  ATAQUES TIPO SEQUESTRO DE CONEXÃO 

Além dos ataques de negação de serviços, ataques mais sofisticados, 

que permitem o sequestro da conexão ou a injeção de tráfego também podem ser 

utilizados. 

 - Sequestro de sessão 

Este ataque é realizado em três etapas. Na primeira etapa o usuário legí-

timo estabelece a comunicação com o servidor, utilizando nome de usuário e senha. 

Na segunda etapa, o atacante, que está "escutando" a comunicação entre o usuário 

e o servidor, captura a sessão estabelecida entre o usuário e o servidor. Na terceira 

etapa, o atacante interrompe a conexão legítima entre o usuário e servidor e com a 

sessão capturada passa a agir como se fosse o usuário legítimo, podendo realizar 

todas as transações que o usuário legítimo tem direito. 

 

d) ATAQUES COORDENADOS 

Uma botnet pode ser formada por centenas ou milhares de computadores 

que foram previamente infectados com algum tipo de malware, transformando-os em 

computadores "zumbis". Após a infecção, o computador continua a funcionar nor-

malmente sob o comando do seu usuário legítimo, mas a qualquer momento, o ge-

rente da botnet pode utilizá-lo para executar ações criminosas sem que o usuário 

legítimo tenha conhecimento. 

Um ataque coordenado se dá quando o gerente de uma botnet utiliza di-

versos computadores da sua rede para desencadear ataques contra um único alvo. 

Isso resulta em um ataque extremamente eficiente, no qual a vítima fica praticamen-

te indefesa, sem ao menos descobrir a origem dos ataques, pois eles procedem de 

computadores intermediários controlados pelo atacante. 
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e) ATAQUES NO NÍVEL DA APLICAÇÃO 

Esse tipo de ataque explora vulnerabilidades em aplicações, serviços e 

protocolos que funcionam no nível aplicação e serão vistos nas seções a seguir. 

 - Ataques na Web 

Ataques na Web, navegadores de Internet, scripts Common Gateway In-

terface (CGI) e scripts Active Server Pages (ASP) são as vulnerabilidades mais ex-

ploradas, mais simples e mais comuns de serem vistas. É por meio delas que os 

atacantes conseguem modificar arquivos dos servidores Web, resultando em modifi-

cações no conteúdo das páginas Web (Web defacement) e na consequente degra-

dação da imagem das organizações. Esses são os ataques que ganham destaques 

nos noticiários. Outro tipo de ataque baseado na Web é o Web Spoofing ou Hyper-

link Spoofing. Araujo (2014). 

Neste ataque o usuário é iludido a pensar que está em uma página autên-

tica quando, na verdade, ela é falsificada. Ele acessa uma página segura, protegida 

pelo protocolo SSL, e é induzido a fornecer suas informações pessoais ao falso ser-

vidor. Esse tipo de ataque é muito utilizado contra usuários de Internet Banking, que 

tendem a digitar suas senhas achando que estão na página do banco. O usuário é 

levado aos sites falsos  via mensagens de e-mail pedindo para atualização de ca-

dastro, ou por páginas já comprometidas, que possuem um link para a página falsa. 

- Problemas com o SNMP 

O Simple Network Management Protocol (SNMP) utilizado para o geren-

ciamento de equipamentos de rede, tem diversos problemas de segurança, princi-

palmente quanto ao vazamento de informações sobre os sistemas. O SNMP pode 

prover diversas informações, tais como tabelas de rotas, tabelas de Address Resolu-

tion  Protocol (ARP) e conexões UDP e TCP. Nakamura (2010). 

Essas informações facilitam o planejamento de ataques, de modo que os sistemas 

devem estar muito bem protegidos. Um dos problemas que possibilita o uso desta 

técnica é que o SNMP não tem mecanismos de travamento de senhas, permitindo 

ataques de força bruta. 
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 - Malware 

Malware é o nome genérico que se dá aos códigos maliciosos que são 

executados no computador do usuário sem que este tenha conhecimento. Existem 

três categorias de malware: vírus, worm e cavalo de Tróia. 

O vírus computacional é um programa que é secretamente anexado por 

ele mesmo a um "transportador", que neste caso pode ser um documento ou pro-

grama. O vírus é executado quando o documento é aberto ou o programa é iniciado 

quando um vírus infecta um computador, ele realiza duas tarefas distintas. Primeiro, 

replicar-se em outros computadores, segundo, ativa o código malicioso. O vírus po-

de então remover arquivos, instalar programas para interceptar dados pessoais e 

remetê-los para outro computador.  

A segunda categoria de malware é o worm (verme), concebido para inva-

dir o computador, aproveitando-se de vulnerabilidades em uma aplicação ou sistema 

operacional.  

 -  Os cavalos de Tróia 

Os Trojan Horse são programas que entram nosistema escondidos em 

outros programas. O usuário recebe o programa imaginando que este é designado 

para uma determinada função, mas na realidade ele carrega instruções maliciosas 

que podem abrir uma brecha no sistema, permitindo que o atacante invada a máqui-

na ou envie informações privadas do usuário. 

 

 - Botnets 

Conjunto de softwares "robotizados", apelidados de "bots", que são exe-

cutados automaticamente e de forma anônima. Este termo também é utilizado quan-

do um grupo de computadores, tipicamente vinte ou mais, estão comprometidos por 

um conjunto de softwares maliciosos tais como vírus, worms e cavalos de Tróia. Os 

atacantes utilizam estas redes de computadores "zumbis" para realizarem ataques, 

bem como para realizar ataques de negação de serviço distribuídos (DDoS), deses-

tabilizando serviços de Internet tais como a Web e serviços de correio. Araujo 

(2014). 
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 Para estar preparado para um ataque é necessário não só conhecer seu 

oponente, mas também sua estratégia. A grande variedade de técnicas e tecnologi-

as, nem todas tratadas aqui, podem compor o arsenal de defesa de uma organiza-

ção, também dependem do conhecimento e motivação do atacante. Conhecer as 

ameaças é uma das principais ações para evitar ataques. 

3.3 – CASOS DE ATAQUES CIBERNÉTICOS 

Destacando-se como um dos grandes desafios deste século, os ataques 

cibernéticos surgem crescentemente e em escala mundial. Moresi (2011). Cabe res-

saltar que os conceitos, tanto de Segurança Cibernética quanto de Defesa Ciberné-

tica, vêm sendo ainda construídos. Entende-se que o propósito de atuação da Segu-

rança Cibernética compreende aspectos e atitudes tanto de prevenção quanto de 

repressão. E para a Defesa Cibernética entende-se que abrange ações operacionais 

de combates ofensivos. Canongia (2010). 

Ainda segundo Moresi (2011), a Segurança Cibernética tem se destacado 

como desafio a ser enfrentado pelos Governos dos diversos países, particularmente 

no que se refere à garantia do funcionamento de infraestruturas críticas tais como 

Energia, Defesa, Transporte, Telecomunicações, Finanças, dentre outras.  

Esse novo cenário tem obrigado os países a se prepararem para proteger 

suas redes e seus sistemas de informação de ataques cibernéticos, bem como todos 

os demais segmentos da sociedade. Portanto, o entendimento das ameaças 

oriundas do espaço cibernético passa a ser um tema estratégico para a proteção do 

país, de suas organizações e de seus habitantes. Cruz Junior (2013). 

Com o propósito de exemplificar o advento de ataques cibernéticos, serão 

transcritos alguns casos famosos, que elucidam a criticidade consequente desses 

eventos, que fizeram parte de estudos da Organização do Tratado do Atlântico 

Norte, OTAN por meio do Cooperative Cyber Defense Centre Of Excellence (CCD 

COE), Geers ( 2011 Apud Araujo 2014). 
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3.3.1 - Caso Estônia  

 

Entre o fim da Segunda Guerra Mundial e o fim da União Soviética, em 

1991, uma parcela significativa dos países do leste europeu e bálticos, de etnias 

distintas, migraram para a Estônia em busca de melhor qualidade de vida.  Essas 

minorias étnicas russas representavam, à época, cerca de 40% da população da 

Estônia. A Letônia e a Lituânia, dois países vizinhos, desenvolveram uma política de 

coesão a todos os residentes de outras etnias em suas fronteiras, permitindo, desta 

forma a convivência pacífica com o seu povo.  

Em contraponto, o governo da Estônia não adotou a mesma ação de seus 

vizinhos, insistindo em tratar como estrangeiros todos aqueles de outras etnias. 

Desta maneira, reforçou cada vez mais a divisão entre etnias e o restante da 

população daquele país, criando uma situação de instabilidade com a Rússia. 

Segundo Geers ( 2011 Apud Araujo 2014), em 2007, a Estônia tinha a 

reputação de ser o país mais conectado da Europa e 60% dos serviços 

considerados essenciais para a população e 96% das transações bancárias eram 

realizadas pela Internet. Contudo, não era esse o cenário em 1991. Após o colapso 

da União Soviética, havia deficiência nas comunicações e o governo esloveno 

vislumbrou uma oportunidade para o crescimento e passou a investir no 

desenvolvimento e na expansão da infraestrutura computacional, destinando parte 

substancial do seu orçamento nessa área. Contudo, os investimentos na área de 

segurança da informação e defesa cibernética eram incipientes.  

Ainda segundo Geers ( 2011 Apud Araujo 2014), em abril de 2007, o 

governo da Estônia resolveu mudar a localização do memorial do "Soldado de 

Bronze", da praça principal da capital Tallin para um cemitério militar. 

A decisão daquela mudança repercutiu negativamente para os russos e 

para outras pessoas que eram contra a transferência da estátua, gerando 

manifestações e protesto. Este episódio deflagrou a primeira guerra cibernética do 

mundo. 
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Atacantes desconhecidos lançaram uma ofensiva de negação de serviços, 

também conhecidos como DDoS, em grande escala contra o governo da Estônia. 

Inicialmente, os ciberterroristas atacaram o site do Ministério da Defesa e, 

posteriormente os ataques deixaram estes sites completamente inacessíveis. Em 

pouco tempo, a lista de alvos atingiu aos principais sites de notícia, deixando-os 

indisponíveis por uma semana.  

Quando o governo percebeu o governo que a fonte dos ataques eram 

DDos, também conhecidos por Computadores “zumbis”, localizados fora do país, 

todo o tráfego internacional foi bloqueado.  

Os sistemas bancários foram as próximas vítimas, os ciberataques 

continuaram e concentraram seus esforços naquele setor, forçando-os a encerrarem 

as operações via Internet. Como 96% das transações bancárias eram realizadas 

pela Internet, este ataque foi significativo, fazendo com que o país suspendesse 

emergentemente, suas ligações com o resto do mundo, impedindo a utilização de 

cartões de débito de cidadãos estonianos fora do país. 

Depois de várias tentativas sem sucesso de conter as ondas de DDoS, o 

governo isolou a Estônia do resto do mundo, bloqueando todo o tráfego 

internacional, fazendo com que, com esta medida drástica, tivesse sucesso, 

restabelecendo os níveis normais a carga sobre os sites e, então, a primeira guerra 

cibernética do mundo chegou ao fim. 

Em análises realizadas por Geers ( 2011 Apud Araujo 2014), verificou-se 

que os hackers que arquitetaram esses ataques disponibilizaram informações sobre 

o ataque cibernético em blogs e chat, divulgando horas e datas dos ataques, listas 

de sites estonianos vulneráveis e, até instruções sobre como realizar ataques DDoS 

contra a infraestrutura de informação da Estônia. Localizados em mais de 50 países, 

inclusive nos Estados Unidos da América, os computadores "zumbis" foram 

utilizados pelas botnets nos ataques. Em Investigações realizadas pelo governo da 

Estônia em conjunto com OTAN, chegou-se à conclusão que os hackers que 

conduziram os ciberataques agiram como hacktivistas, combinaram ações de 

hackers experientes, que queriam demonstrar o poder de suas botnets e de seus 
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códigos maliciosos, e de novatos que seguiram as instruções do tipo "como fazer" 

encontradas em vários sites de hackers na Internet. 

Após estes eventos, percebeu-se um destacado crescimento da 

consciência de como a falta de segurança expõe as vulnerabilidades e a importância 

de estabelecer ações prévias para salvaguardar a infraestrutura da informação. 

Araujo (2014). Criou-se, então na cidade de Tallinn, capital da Estônia, o 

Cooperative Cyber Defense Centre of Excellence (CCD COE) pela OTAN, com a 

finalidade de desenvolver e conduzir pesquisas sobre respostas a ciberterrorismo e 

estabelecer um protocolo padrão para ataques cibernéticos. Geers (2011). 

 

3.3.2 - Caso Bellarus  

 

Nas eleições da República Democrática da Bellarus em 2006, foi eleito 

presidente com cerca de 80% dos votos, Alexander Lukashenko, no poder desde 

1994. Segundo o site de oposição ao governo, Chater 97, foram fraudulentas, já a 

Federação Russa e a Comunidade de Estados Independentes reconhecerem-na 

como livres e justas. Geers (2011 Apud Araujo 2014)..  

Segundo o mesmo autor, o site da organização tem sido alvo de inúmeros 

bloqueios na Internet, por se opor, por mais de uma década ao governo e aliar-se a 

dissidentes políticos.  Tanto que, no dia das eleições nacionais de 2001, a empresa 

estatal de telecomunicações, a Beltelecom, bloqueou vários sites de oposição. 

Embora permanecessem acessíveis no exterior, ninguém em Belarus podiam 

acessá-los, só voltando ao ar no dia seguinte. 

Quando se detém o monopólio das telecomunicações, tecnicamente, 

existe uma facilidade de implementar filtros no provedor de serviços à internet, com 

a finalidade de restringir o acesso a determinados sites. 

Em 2004, o portal de oposição do governo, o Charter 97 foi atacado com 

técnicas de negação de serviço (DDoS), apoiado por uma botnet composta por mais 

de 55.000 endereços IP, compostas por computadores localizados na América 

Latina, Estados Unidos da América, sul da Ásia, China e Índia, tendo duração de 

três semanas.  
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Várias outras investidas foram estrategicamente realizadas, como, por 

exemplo, o bloqueio ao site Charter 97 e a outros de oposição, em outubro de 2004, 

quando da realização de eleições parlamentares e de um referendo sobre o possível 

aumento do tempo do mandato presidencial no país.  Um dia antes da eleição, não 

havia acesso ao site, além disso, até as ligações por telefone fixo ou móvel estavam 

comprometidas. 

Desta vez, os usuários estavam, de certa forma, melhor preparados e 

imediatamente mudaram para outros proxies e proxies anônimos. Contudo, o 

governo utilizou-se de um recurso muito eficaz: a modulação da largura de banda da 

Internet, permitindo, assim, os sites escolhidos ficassem acessíveis, mas 

demasiadamente lentos. Permaneceram online todos os outros sites não políticos. 

Geers ( 2011 Apud Araujo 2014) concluiu que a filtragem na Internet e a 

vigilância do governo podem ser eficazes, o direcionamento seletivo aos adversários 

e o aumento das operações de rede em momentos críticos, como durante as 

eleições, se fazem muito úteis quando o interesse é restringir o acesso de interesse 

de um governo. O patrocínio de negação de serviço (DDoS) por um Estado contra a 

sociedade não está confinado nas fronteiras do país, ele pode ser uma ameaça para 

outras nações. 

Os casos descritos anteriormente demonstram como ataques cibernéticos 

podem afetar consideravelmente parcela significativa da população, principalmente 

se investidos contra infraestruturas críticas. Não é difícil imaginar os transtornos 

experimentados quando, por exemplo, não se tem acesso à energia ou a rede de 

telecomunicações, principalmente se não houver mecanismos ou instituições 

responsáveis por proteger e restabelecer os serviços considerados essenciais. 

Recentemente, ataques cibernéticos sem precedentes atingiram 

computadores em vários países, provocando transtornos ao funcionamento de 

empresas e órgãos governamentais, deixando governantes perplexos diante do 

ocorrido, como divulgado pela mídia mundial. O ataque (2017). 

 

O ataque cibernético que assustou o mundo já atingiu 300 mil 
computadores. 
É uma bomba à espera no e-mail. Basta um clique e o vírus se 
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apropria dos arquivos. Esse ataque virtual começou na sexta-feira 
(12), mas muita gente só ligou o computador nesta segunda-feira 
(15). 
Mais de 40 mil pessoas na Ásia toparam com a tela vermelha nes-
ta segunda-feira (15). O WannaCry, “vontade de chorar”, em por-
tuguês, se aproveitou de uma falha no Windows para se espalhar 
por mais de 150 países. 
A Europol disse que a situação parece estável na Europa. A 
agência europeia de policiamento afirmou que técnicos em segu-
rança da internet fizeram o dever de casa e atualizaram o sistema, 
mas isso não significa que outro ataque não volte a acontecer. 
A Microsoft resolveu a falha no sistema em março, só que muitos 
usuários não tinham atualizado a versão. A empresa declarou que 
o ciberataque foi um alerta para governos acordarem: a tecnologia 
desse vírus foi desenvolvida pela NSA, a Agência de Segurança 
Americana. O presidente russo Vladimir Putin concordou e quase 
fez coro com a Microsoft. É como se mísseis caíssem nas mãos 
erradas. 
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4 – TÉCNICAS E FERRAMENTAS DE SEGURANÇA DA INFOR-

MAÇÃO 

4.1 – Política de Segurança da Informação 

 

Segundo Nakamura (2010), dentre os recursos disponíveis para a defesa 

de qualquer organização no espaço virtual em que se esteja inserido, a Política de 

Segurança, documento que norteia todas as ações relativas à Segurança, é a estru-

tura que fundamenta e regula todas as ações de proteção dos ativos informacionais. 

Considerada assim sua importância tanto no meio empresarial, técnico e na área Mi-

litar.  

 

A Política de Segurança é a base de todas as questões relacionadas à pro-
teção da informação, desempenhando um papel importante em todas as or-
ganizações. A necessidade de estabelecer uma política de segurança é um 
fato realçado unanimemente em recomendações provenientes tanto no 
meio militar (como o Orange Book do Departamento de Defesa dos Estados 
Unidos) como o meio técnico (como o Site Securiry Handbook [Request for 
Comments – RCF 2196 do Institute Engineering Task Force, IETF) e mais 
recentemente, do meio empresarial (norma internacional Standarddization 
Organization/International Eletricaltechnical Commission (ISSO/IEC) 17799). 
 

 

 Sendo ainda um dos requisitos estabelecidos na Norma ISO/IEC 17799, 

cita que a Política de segurança deve abranger, segundo Souza (2008), os direitos, 

deveres, responsabilidades e sanções cabíveis. Além disso, deve ser desenvolvida 

constantemente, haja vista que a tecnologia e os processos mudam a todo tempo.  

Do ponto de vista do planejamento, de acordo com Nakamura (2007), há 

necessidade de abrangência, além de uma política de segurança bem definida com 

a análises dos riscos e seus consequentes enfrentamentos, bem como, a definição 

de responsabilidades individuais que podem ser considerados fatores de sucesso 

em sua implementação. A proatividade é também primordial, tendo em vista a sen-

sação de iminência de um ataque ou incidente nos sistemas. 

Ainda sobre o planejamento da política de segurança, visando o acompa-

nhamento da alta administração até os usuários executores, o documento pode ser 
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dividido em vários níveis com o objetivo de que cada um cumpra o seu papel e tenha 

a real noção de suas atribuições e responsabilidades. Nakamura (2007).  

A Figura 3 demostra os níveis em que devem ser implementados a política 

de Segurança da Informação. 

 

Figura 3. O Planejamento da política de segurança. Nakamura (2007) 

 

 

Para um efetivo controle da Segurança das Informações não se deve con-

siderar somente a questão tecnológica, mais também as diversas facetas que po-

dem, de alguma forma, afetar os ativos da organização, como mostrada na Figura 4. 

Antes de desenvolver uma política de segurança, é necessário que os res-
ponsáveis pela sua criação tenham conhecimento dos diversos aspectos de 
segurança, além da familiarização com as questões culturais, sociais e pes-
soais que envolvem o bom funcionamento da organização. Nakamura 
(2010). 

 
 

Apesar de toda a preocupação com os ataques e incidentes divulgados nos 

últimos anos, a implantação de políticas de segurança da informação nas empresas 

ainda é considerada baixa. De acordo com a 10º Pesquisa Nacional de Segurança 

da Informação, Modulo (2006). 
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Figura 4. Os aspectos envolvidos na proteção da informação Nakamura (2007) 

 
 

 
A evolução do mercado de tecnologia e a maior conscientização sobre a 
necessidade de investimentos em Segurança da Informação ajudaram as 
empresas a estarem mais preparadas para enfrentar algumas falhas de se-
gurança. No entanto, ainda é grande o número de companhias (33%) que 
não sabem quantificar as perdas ou sequer identificar os responsáveis pelo 
problema (21%). O motivo pode ser a falta de um planejamento formal de 
segurança, que muitas destas empresas não possuem (35%) ou usam há 
apenas um ano (31%).  Por conta desta dificuldade em apontar responsá-
veis, as companhias acabam se dedicando apenas a corrigir a falha (48%), 
quando descoberta, ou tomam providências internas (25%), acionando por 
conta própria o causador do problema. Modulo (2006) 

 

 

4.2 – Firewall 

Com a preocupação cada vez maior com a segurança, haja vista o adven-

to de expansão do uso da internet, principalmente nos ambientes coorporativos, pô-

de-se acompanhar uma evolução surpreendente de dispositivos, físicos ou não, que 

se colocam entre o usuário e a internet, o Firewall, um dos mais antigos e um dos 

principais mecanismos de um sistema de segurança. Nakamura (2010).  

Outra definição que evidencia a função do firewall para o gerenciamento 

do fluxo de entrada e saída de dados é dada por Kurose (2006). 
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Um firewall é uma combinação de hardware e software que isola a rede in-
terna de uma organização da internet em geral, permitindo que alguns paco-
tes passem e bloqueando outros. Um firewall permite que um administrador 
de rede controle o acesso entre o mundo externo e os recursos da rede que 
administra gerenciando o fluxo de trafego de e para esses recursos. Kurose 
(2006). 

 
 

 
Muitas funcionalidades estão presentes em um firewall, que é composto 

por uma série de componentes, com algumas funções que repercutem de maneira 

direta na segurança do sistema de acordo com suas configurações. A Figura 5 exibe 

algumas dessas funcionalidades. 

 

 

Figura 5. Funcionalidades do Firewall  - Adaptado de Nakamura (2010) 

 
Em uma abordagem mais simplificada, tem-se um exemplo na figura 6: 
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Figura 6.Firewall - Tanenbaum (2003) 

 

 Nessa configuração, o firewall tem dois componentes: dois roteadores, 

que filtram pacotes e um gateway de aplicação. A vantagem desse projeto é que ca-

da pacote deve passar por dois filtros e um gateway de aplicação para sair ou entrar 

na rede. Sem a possibilidade de rotas. Cada filtro de pacotes é um roteador padrão 

configurado com algumas funções complementares, que permitem a inspeção de 

cada pacote, entrando ou  saindo. Os pacotes que atenderem os critérios previa-

mente estabelecidos serão remetidos normalmente, mas os que falharem no teste 

serão descartados. Na figura acima, provavelmente o filtro de pacotes da LAN inter-

na conferirá os pacotes enviados, e o da LAN externa verificará os pacotes recebi-

dos. Os pacotes que ultrapassarem o primeiro obstáculo vão para o gateway de 

aplicação, onde serão submetidos a uma nova avaliação. A inserção dos dois filtros 

de pacotes em diferentes LAN visa a assegurar que nenhum pacote entre ou saia 

sem passar pelo gateway de aplicação, pois não há outro caminho. Normalmente, os 

filtros de pacotes são baseados em tabelas configuradas pelo administrador do sis-

tema. Essas tabelas contém as origens e os destinos aceitáveis, as origens ou des-

tinos bloqueados e as regras padrão que orientam o que deve ser feito com os paco-

tes recebidos de outras máquinas ou destinados a elas. 

 

4.2.1– Filtros 
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Normalmente, os filtros de pacotes são baseados em tabelas configuradas 

pelo administrador do sistema com base nos requisitos estabelecidos na política de 

segurança das organizações.  Essa tabela contém informações sobre as origens e 

os destinos permitidos bloqueados e as regras padrão que definem o que deve ser 

feito com os pacotes recebidos de outras maquinas ou destinados a elas. Outra fun-

cionalidade do firewall é o gateway de aplicação. Em vez de apenas examinar paco-

tes, o gateway opera na camada de aplicação. Um exemplo seria um gateway de 

correio eletrônico, que sendo configurado para verificar cada mensagem recebida ou 

enviada. O gateway é configurado para transmitir ou descartar cada mensagem, ba-

seado nos campos de cabeçalho, no tamanho da mensagem ou até mesmo em seu 

conteúdo, (por exemplo, a presença de conteúdo com palavras como “bomba ou 

“atentado” em uma instalação militar, acarreta algum tipo de ação especial). 

 

4.2.1.1 – Filtros baseados em estado  

Conhecido também como filtro de pacotes dinâmicos (dynamics packet fil-

ter) ou filtro de pacotes baseado em estados (stateful packet filter), tal filtro considera 

duas informações para realizar as filtragens: 

a) informações dos cabeçalhos, conforme o filtro de pacotes; 

b) os estados de todas as conexões, que são salvas em uma tabela. 

Nas conexões TCP, somente os pacotes SYN (synchronize/start) podem 

iniciar uma conexão, logo, esse pacote será analisado inicialmente. 

A filtragem desse firewall começa inicialmente como o filtro de pacotes, ve-

rificando se o pacote da conexão estabelecida atende ou não as regras do firewall, 

sequencialmente. Se todas as regras são atendidas, o pacote é aceito e essa ses-

são é inserida em uma tabela de estados do firewall, senão, a conexão é rejeitada, 

de acordo com as definições do firewall. Para que os demais pacotes sejam aceitos, 

eles sempre devem estar inseridos em uma sessão, caso contrário eles serão des-

cartados. Para que isso funcione de forma a aumentar o desempenho do sistema, 

apenas os pacotes SYN serão comparados com as tabelas de regras e os demais 

pacotes são comparados, no kernel, por meio da tabela de estados. Essa ação torna 

o processo mais dinâmico, em comparação ao Filtro tipo Gateway de Aplicação que 
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toma decisão de permitir ou negar pacotes por meio da avaliação dos dados da apli-

cação.  

 

4.2.2– Proxies 

 

 Os proxies são sistemas que, a partir de política de segurança definida e 

atuando entre duas redes, permitem requisições dos hosts e as respostas destas 

requisições. Eles podem atuar simplesmente como relay, realizando filtragem mais 

apurada dos pacotes, bem como atuando na camada de aplicação do modelo Inter-

national Organization for Standatization/ Open System Interconnection (ISO/OSI) 

Nakamura (2010). 

A forma mais comum de implementar um Firewall em nível de aplicação é 

como servidores Proxy, Reis (2009), que pode ser utilizado para gerenciar direitos 

de acesso, largura de banda ou distribuir conteúdo cache. Os principais tipos de 

Proxy são Web, Cache, Reverso e Transparente. Alguns servidores têm proxies que 

incluem várias funções, tais como Web e cache ou Reverso e Cache. 

Por meio de configuração do navegador do cliente, por exemplo, é possí-

vel acessar o proxy, e este acessa a internet, (proxy Web), efetuando controle de 

requisições de serviços, proibindo ou permitindo eventos no nível de aplicação. Exis-

tem também os proxies chamados transparentes que redirecionam as sessões que 

passam pelo Firewall para um servidor proxy local, de modo transparente, excluindo 

a necessidade de modificações na interface do cliente. 

Diferente dos modos anteriores em que se utiliza o Proxy para gerenciar 

as solicitações dos clientes internos, o modo Reverso controla as requisições de cli-

entes vindas das redes externas. É possível proteger e administrar o acesso aos 

servidores internos, evitando assim vários tipos de ataques. 

O proxy pode também possibilitar o registro de todos os tráfegos da rede, 

emitindo um aviso quando se tem um tráfego não confiável em andamento na rede. 

Nakamura (2007).  

Vantagens do Proxy: 

- Não permite conexões diretas entre cliente-servidor; 
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- Autenticação de usuário; 

- Analisa comandos da aplicação; 

- Permite criação de logs do tráfego e de atividades especificas. 

Desvantagens do Proxy: 

- Mais lento comparado aos filtros de pacotes; 

- Requer um proxy específico para cada aplicação; 

- Não trata pacotes ICMP; 

- Não aceita todos os serviços. 

 

 

4.2.3 – Bastion Hosts 

 

 Entre as funcionalidades dos Firewall tem-se os Bastion Hosts, que são 

equipamentos onde são instalados os serviços a serem oferecidos para a Internet. 

Em virtude de estarem disponíveis ao acesso externo, há uma preocupação especial 

com a segurança em relação a estes dispositivos, devendo ter sua instalação sem-

pre com suas últimas versões e seus patches se segurança atualizados. Nakamura 

(2010). Devem executar apenas os serviços e aplicações essenciais. A Figura 7 de-

mostra uma configuração para o Bastion Host. 

 

Figura 7. Bastion Host (Nakamura (2010) 
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4.2.4 – Zona Desmilitarizada 

 

Outro recurso no emprego de firewall é a tecnologia definida como zona 

desmilitarizada (DeMilitarized Zone – DMZ), uma rede que fica entre os dispositivos 

internos (protegidos) e a rede desprotegida. Tendo como objetivo isolar uma área 

segmentada, onde normalmente são dispostos recursos acessados por usuários da 

internet, como servidores de DNS, WEB ou de Correio Eletrônico. Dessa maneira a 

rede interna fica isolada, caso uma eventual ameaça obtenha sucesso na explora-

ção de uma vulnerabilidade existente em servidores de acesso externo, por exem-

plo.  

 

Figura 8. Exemplo de DMZ  - De Jesus (2011) 

 

4.2.5 – Network address translation (NAT) 

 

Criado com o objetivo de resolver um problema de limitação de endereços 

IP disponíveis para redes de grande porte e não com função de segurança, o NAT 

faz a conversão de endereços IP reservados da rede interna para endereços válidos 

e roteáveis à rede externa. Contudo, essa topologia acaba por dificultar eventuais 

invasões, pois os endereços internos são “escondidos” na rede interna.  
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4.3 – Sistema de Detecção de Intrusão (IDS) 

Componente essencial em ambientes cooperativos, o IDS, acrônimo de In-

trusion Detections System, tem a capacidade de identificar ataques e intrusões, sen-

do sua localização um dos pontos chaves a ser definido para que seja eficiente. De-

tectar atividades suspeitas, impróprias, incorretas ou anormais são atividades impor-

tantes dentro o arsenal de defesa da organização, ainda segundo Nakamura (2010), 

o IDS pode detectar ataques realizados por portas legítimas, ou seja, que não po-

dem ser protegidos pelo firewall. Da mesma forma, quando um modem é utilizado 

sem autorização por um usuário interno. Todos os tipos de detecção realizadas pelo 

IDS dependem de alguns fatores como: 

 - Tipos de IDS; 

- Métodos de detecção; 

- Posicionamento dos sensores; 

- Localização do IDS. 

Um sistema de detecção de intrusão funciona de acordo com uma série de 

funções que, trabalhando de modo integrado, é capaz de analisar e responder a ati-

vidades suspeitas.  A Figura 9 ilustra as funções de um IDS. 

 

 

Figura 9. Funções integradas do IDS. Nakamura (2010). 

 

 

Quando configurado e localizado corretamente, a detecção de atividades 

suspeitas realizadas por um IDS pode contribuir sobremaneira com a segurança da 
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informação. Nakamura (2010). Recursos desses dispositivos permitem analisar uma 

possível assinatura (padrão) de um ataque ou um comportamento suspeito de usuá-

rios ou do sistema gerando alerta aos administradores de segurança, dependendo 

do tipo de IDS utilizado, como descrito a seguir: 

Existem três tipos de IDS, os baseados em hosts, HIDS, que analisam e 

monitoram informações coletadas de um único Host. (Máquina), não acompanhando 

o tráfego que passa pela rede. Seu uso é baseado na verificação de informações 

atinentes aos registros de logs e eventos do sistema de arquivos. São instalados em 

servidores com o objetivo de identificar e alertar sobre ataques e tentativas de aces-

so indevido à própria máquina.  

Já os IDS baseados em Rede, conhecidos como NIDS, que consiste em 

um conjunto de sensores que trabalha detectando atividades anormais na rede de 

acordo com alguns padrões pré-estabelecidos. São instalados em máquinas respon-

sáveis por identificar ataques direcionados a toda a rede, monitorando o conteúdo 

dos pacotes ou do tráfego e seus detalhes como informações de cabeçalhos e pro-

tocolos. Os NIDS têm entre seus objetivos principais detectar se alguém está ten-

tando entrar no seu sistema ou se algum usuário legítimo está fazendo mau uso de 

sistema.  

Além disso, há ainda uma outra configuração de IDS definida como híbrida 

que alia as duas características desta ferramenta. 

 

 

4.4 – Rede privada virtual (VPN) 

Um dos recursos utilizados para reduzir os custos com conexões dedica-

das e remotas, substituindo-as por redes públicas, são as Redes Privadas Virtuais, 

VPN. Constituindo-se a base das comunicações entre matriz, filiais e fornecedores 

que, por vezes, formam a infraestrutura de rede complexa de uma organização, ge-

ram uma economia considerável em comparação à rede dedicada, pois qualquer in-

clusão de um novo integrante, por exemplo, acarreta aumento nos custos, haja vista 

que implicam em, segundo Nakamura (2010): 

 - aumento da complexidade das conexões; 
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 - aumento no número de conexões que devem ser gerenciadas; e 

 - aumento dos custos conforme o aumento do número de integrantes. 

A Rede Privada Virtual tem o objetivo de utilizar uma rede pública, não 

confiável, em substituição às conexões privadas e às estruturas de acesso das co-

nexões remotas, que tem custos mais elevados. Nakamura (2010). 

Segundo Guimaraes (2006), a questão de segurança, na utilização de re-

des VPN traz uma série de riscos e preocupações que devem ser analisadas e tra-

tadas adequadamente. A implementação de uma infraestrutura VPN sobre uma rede 

não confiável exige o uso de serviços de segurança combinados, ou seja, não basta 

criar tunelamento criptografado – recurso de segurança característicos deste tipo de 

rede, mas deve haver o cuidado desde a segurança física, da conscientização dos 

usuários de uma empresa até a correta configuração do firewall, proxies, sistemas 

de detecção de intrusos, servidores de autenticação, de certificação e de antivírus 

entre outros. 

Os fundamentos das redes VPN são a criptografia e o tunelamento.  Para 

garantir a autenticidade, o sigilo e a integridade das conexões é utilizada a criptogra-

fia, que é a base da segurança dos túneis VPN.   

O tunelamento é um conceito que foi utilizado inicialmente, para permitir a 

conexão entre redes que utilizam um determinado protocolo, empregando um meio 

que tem como base um outro protocolo diferente. Os protocolos de tunelamento nas 

VPN tratam do encapsulamento dos dados dos usuários (payloads) em pacotes IP, 

podendo este acomodar qualquer tipo de payload. Com isso, o usuário móvel pode 

usar a VPN para acessar a rede da organização em qualquer protocolo. 

A segurança nas conexões VPN é baseada no protocolo IPSec, que for-

nece a autenticação do cliente, do servidor, o sigilo e a integridade dos dados, além 

dos algoritmos criptográficos negociados por esse recurso. Contudo, não é possível 

garantir a segurança no sistema somente com a implementação desse protocolo, 

haja vista que podem ocorrer erros de implementação que podem comprometer sig-

nificativamente o sistema.  Frequentes testes e análises de todas as possibilidades 

de conexão devem ser realizados, além de um planejamento minucioso que deve 

ser descrito na Política de Segurança da instituição. Nakamura (2010). 
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4.5 – Autenticação e Certificação 

Como afirma Kurose (2006), a autenticação é o processo de provar a pró-

pria identidade, e isso é feito, quase que instantaneamente no dia a dia, seja por re-

conhecimento de um rosto, uma voz ao telefone ou comparação entre a foto de um 

documento por uma autoridade policial, por exemplo. Da mesma forma, em uma re-

de de computadores, ao validar a identificação de usuários, por meio da autentica-

ção, o sistema concede autorização aos recursos. 

Segundo Nakamura (2010), a autenticação é um recurso onde o usuário 

declara uma determinada identidade para um sistema, enquanto a autenticação é 

responsável por verificar a validação dessa declaração de identidade e a Segurança 

desse processo depende de uma gama de fatores, como a forma de coleta desses 

dados de autenticação, o método de transmissão, além da garantia de que o usuário 

é realmente, quem se diz ser. Alguns desses recursos são descritos a seguir. 

a) Senhas 

Um dos recursos mais utilizados para autenticação são as senhas, contu-

do, estas apresentam uma série de problemas, como a possibilidade descoberta, 

“quebra de senhas”, seja por intenção do usuário, quando compartilha com outra 

pessoa, ou por técnicas de engenharia social, captura de senha pelo uso de sniffers 

de rede, ou de captura pelo que é digitado no teclado (key logger),  

  

b) Tokens 

Existem dois tipos desses dispositivos, que são os chamados de tokens 

de memória e tokens inteligentes, que atenuam os problemas com senhas, mas 

também possuem suas desvantagens. 

Os dispositivos conhecidos como memory tokens apenas armazenam in-

formações e são, normalmente, utilizados com senhas, formando assim, uma auten-

ticação com dois fatores, (baseado no que o usuário sabe; a senha, e no que o usu-

ário tem; o dispositivo). Exemplo desses dispositivos são os cartões bancários, que 

contém informações necessárias para a autenticação, em conjunto com uma senha 

que somente o dono do cartão pode ter. 
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Já os tokens inteligentes (smart tokens) possuem circuitos integrados que 

processam informações, possibilitando, por meio de protocolos, a geração dinâmica 

de senhas automaticamente ou enviar um desafio-resposta ao usuário. 

Os problemas encontrados na autenticação comum, tipo usuário e senha, 

são atenuados com o uso da tecnologia dos tokens, onde a criptografia evita o moni-

toramento da senha que trafega da rede e a geração dinâmica de senhas, impedem 

que mesmo que capturadas, possam ser reutilizadas. Contudo, além do custo, os 

dispositivos inteligentes possuem alguns pontos negativos, como a possibilidade de 

perda, roubo ou decodificação. 

c) Biometria 

Outro método de autenticação é o baseado nas características do usuário, 

que pode ser considerado mais seguro que os anteriores, Nakamura (2010). A bio-

metria, como método de autenticação, é um exemplo, a partir de características físi-

cas ou comportamentos de um indivíduo, compara-se com os dados previamente 

armazenados.  A impressão digital, reconhecimento de voz, reconhecimento de reti-

na ou íris do olho são alguns dos métodos já disponíveis no mercado. 

A autenticação realizada por meio de características intrínsecas específi-

cas de um indivíduo dá confiabilidade aos sistemas de controle de acesso, pois não 

há a possibilidade de perda, esquecimento ou roubo de tokens, senhas ou códigos. 

Nakamura (2010). 

Considerado um dos componentes essenciais para a segurança das orga-

nizações, o controle de acesso baseado na autenticação e na autorização de usuá-

rios devem ser avaliados de acordo com o nível de segurança requerido, sempre as-

sociado a alguma coisa que o usuário sabe, tem ou alguma outra característica des-

te, ou ainda a composição desses fatores, aumentando, consideravelmente, a segu-

rança, quanto mais proteção se deseje, principalmente em sistemas críticos.   

Ainda segundo Nakamura (2010), para a proteção de bens e valores, uma 

autenticação eficiente é um elemento essencial e uma política de senhas bem defi-

nida e eficiente pode minimizar consideravelmente falhas de segurança.  
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Outros recursos podem ser utilizados para se ter acesso a dados restritos, 

mais seguros e complexos, quando se necessite de um maior controle e rigidez, co-

mo descrito a seguir. 

 

  

4.6 – Criptografia e Chave Pública 

Com o objetivo de resguardar alguns dos pilares da proteção da informação, 

dentre  estes,  a Integridade e Autenticidade; a criptografia é uma ciência de funda-

mental importância a segurança da informação, haja vista ser base para várias tec-

nologias e protocolos de segurança, como infraestrutura de chaves públicas, utiliza-

das como recurso de proteção quanto ao sigilo e integridade da informação e das 

comunicações; o protocolo padrão de segurança para redes VPN, IP Security 

(IPSec); o Wi-FI Protection Acess (WPA2) que provê segurança nas comunicações 

para redes sem fio, WI-FI, por exemplo. Nakamura (2010). 

Técnicas criptográficas permitem que o remetente de uma mensagem ou da-

dos disfarce seu conteúdo de modo que um intruso não tenha condições de interpre-

tar nenhuma informação do que foi interceptado. O destinatário deve estar habilitado 

a recuperar a informação original a partir dos dados, disfarçados, recebidos. Kurose 

(2006). Segundo o mesmo autor, em sistemas conhecidos como chaves simétricas, 

as chaves, tanto do transmissor, quando do receptor, são idênticas e secretas, ne-

cessárias para decifrar o conteúdo disfarçado. Já nos sistemas de chaves assimétri-

cas, ou chaves públicas, é utilizado um par de chaves, onde uma é conhecida por 

todos (pública), enquanto a outra é de conhecimento apenas por seu dono (chave 

privada). Neste caso, quando se deseja transmitir uma mensagem com a garantia de 

que somente o receptor específico possa decifrá-la, deve-se cifrar para o remetente 

com sua chave pública, que a decifrará com o uso de sua chave privada.  

A criptografia de chave privada ou simétrica é responsável pelo sigilo das 

informações, com o uso de uma chave secreta para a codificação e decodificação 

dos dados. Os algoritmos de chave simétrica têm a propriedade da rapidez na exe-

cução. Todavia, não são capazes de permitir a assinatura e a certificação digitais. 

Ademais, quanto a distribuição de chaves secretas entre os usuários, existe o risco 
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de o canal de comunicação não ser seguro. Outro entrave é a necessidade do uso 

de várias chaves secretas para cada usuário diferente. Um exemplo, pode ser verifi-

cado quando três usuários se comunicam entre si, onde cada um deve gerenciar 

três chaves diferentes. 

Ainda segundo o mesmo autor, os algoritmos de chave pública ou assimé-

tricas, como RSA e outros, além de garantir a integridade, o sigilo, o não repúdio e a 

autenticidade, tem a capacidade de assinatura e certificação digitais, como utilizam 

chaves públicas e privadas, minimizam o problema da troca de chaves. Em contra-

partida, é cerca de 60 a 70 vezes mais lento que os algoritmos simétricos. Nakamura 

(2010). 
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5 – CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS 

 

Apesar do Brasil não estar envolvido em nenhum conflito e ter uma históri-

co de paz e cooperação com outras nações, não está isento de ataques cibernéti-

cos, muito pelo contrário, segundo a agência de notícias BBC Brasil, em 2011 houve 

um ataque cibernético de múltiplos acessos, que derrubou o portal da Presidência 

da República, além de sites da Petrobrás e da Receita Federal, confirmados, à épo-

ca, pelo SERPRO – Serviço Federal de Processamento de Dados. BBC (2011). Isso 

denota que investidas de elementos antagônicos no espaço cibernético, normalmen-

te, não estão associadas a algum governo e mesmo que estivesse, isso nem sempre 

fica muito claro. 

A estrutura de segurança e defesa cibernética nacional, além de ser re-

cente, está implantada de forma muito descentralizada. O setor de Segurança da 

Informação, subordinado à Presidência da República através do GSI-PR e de Defe-

sa, subordinado ao Ministério da Defesa, por meio do Exército Brasileiro compreen-

dem estruturas muito divergentes, administrativamente, o que, em caso de crise, 

além de possível demora nas respostas, pode gerar lentidão em ações conjuntas, 

tão necessárias em um caso de ataque cibernético. 

 Ter conhecimento das ameaças é fundamental para a defesa e segurança 

da informação, apesar de o atacante ter normalmente a vantagem, pois o adminis-

trador precisar tratar todas as vulnerabilidades, enquanto o atacante tipicamente ex-

plora um pequeno conjunto de vulnerabilidade. Além disso, conhecer a motivação 

daqueles que podem ameaçar os ativos informacionais permite planejar e robustecer 

os sistemas. Assim, baseado no planejamento minucioso e abrangente da seguran-

ça, por meio da política de segurança, documento que consolida a estratégia de im-

plementação de ações das organizações relativas à segurança da informação, um 

arsenal de defesa pode ser montado com a finalidade de salvaguardar e proteger os 

principais recursos informacionais, reduzindo as vulnerabilidades e evitando a inves-

tida de ameaças que cercam o espaço cibernético. 

A Política de Segurança, considerada uma das ferramentas mais impor-

tantes na proteção da informação, requer frequentes revisões, haja vista a caracte-
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rística volátil das ameaças, pois uma vez descobertas e combatidas, não tem mais a 

vantagem do ineditismo.  

Assim, o investimento em pesquisa, qualificação técnica, assim como rei-

terado treinamento, conscientização de funcionários e colaboradores em participar 

dos esforços para incrementar a consciência de segurança são fatores primordiais 

para o sucesso na missão de manter seguras os ativos informacionais. Destaca-se, 

neste contexto, as ações de defesa em profundidade nas Infraestruturas críticas. 

No contexto das ferramentas e técnicas, os recursos de redes bem como a 

implementação de softwares estão repletos de vulnerabilidades e a medida da evo-

lução das ameaças, ataques que se baseiam no conhecimento, em expansão, de 

hackers, foram surgindo várias ferramentas e recursos de proteção da informação e 

do bom funcionamento dos sistemas. 

Devido a fase ainda relativamente recente das ações do Estado com rela-

ção à Defesa Cibernética, muito há que se evoluir no desenvolvimento da segurança 

cibernética no Brasil, os primeiros passos foram dados, mas estudos mais abrangen-

tes são necessários.  

Assim, trabalhos futuros nas vertentes de ferramentas e técnicas de defe-

sa, assim como a proteção das infraestruturas críticas são indispensáveis, bem co-

mo os estudos relativos à melhor estrutura governamental para preparar e desenvol-

ver a segurança e defesa cibernética no Brasil. 
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