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Resumo — Este artigo aborda aspectos relevantes ao 

monitoramento de arquivos compartilhados em redes peer-to-

peer, ou ponto a ponto, principalmente sobre as redes utilizadas 

pelo eMule, demonstrando como a ferramenta EspiaMule, 

utilizada pelo Departamento de Polícia Federal, pode auxiliar 

nesta tarefa. 
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I. INTRODUÇÃO 

s redes ponto-a-ponto (P2P) têm sido cada vez mais 

utilizadas para a troca de dados. Da mesma forma que 

essas redes podem ser utilizadas de forma benéfica, para a 

troca de arquivos e de conhecimento, elas também são 

amplamente utilizadas para fins ilegais, como a troca de 

arquivos com conteúdo pedófilo ou mesmo para a troca de 

conteúdos protegidos por direitos autorais. 

 O enfoque deste artigo consiste nas possibilidades de 

monitoramento de arquivos compartilhados em redes ponto-a-

ponto, demonstrando também ferramenta já em uso pelo 

Departamento de Polícia Federal para monitorar redes desse 

tipo. 

 

II. ASPECTOS RELEVANTES DAS REDES PONTO-A-PONTO 

O principal conceito das redes ponto-a-ponto (ou P2P) é a 

independência de servidores centrais para a troca de 

informação, ou seja, cada cliente da rede também atua como 

um servidor, em contraponto à arquitetura tradicional cliente-

servidor, onde há a dependência de um ponto central de 

controle. 

Apesar do nome, muitas das redes ponto-a-ponto em uso 

não atendem completamente ao paradigma citado acima, 

dependendo em certo grau de um ou vários servidores 

dedicados para o seu funcionamento. Um exemplo seria a rede 

eDonkey utilizada pelo aplicativo eMule, em que há uma lista 
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dinâmica de servidores, cujos endereços acompanham a 

instalação com o aplicativo, aos quais se conectam os clientes 

para terem acesso a serviços específicos, tais como busca de 

arquivos. Esses servidores utilizam softwares específicos para 

esse fim, diferentes dos utilizados nos clientes. Já a rede Kad, 

também utilizada pelo mesmo aplicativo eMule, atende 

perfeitamente ao paradigma P2P, pois cada cliente atua 

também como um servidor, e há uma completa 

descentralização. A rede Kad é uma implementação do 

Kademlia, um protocolo de hash-table distribuída para redes 

ponto-a-ponto.  

Entre as redes ponto-a-ponto mais utilizadas hoje em dia, 

destacam-se a eDonkey, Kad, Bittorrent, Gnutella, e Kazaa – 

encontrando-se esta última em declínio. Porém, além dessas, 

há uma grande variedade de redes, cada qual com 

funcionalidades específicas como anonimato, regionalização, 

redes fechadas, entre outras. 

Neste artigo será dado enfoque específico às redes utilizadas 

pelo aplicativo eMule, um dos mais populares na Internet, 

segundo estatísticas de número de usuários simultâneos 

fornecidas pelo próprio aplicativo durante testes realizados 

pelos autores. 

 

III. O APLICATIVO EMULE 

O eMule é um aplicativo de compartilhamento de arquivos 

P2P. Para possibilitar esse compartilhamento, o eMule utiliza 

redes na Internet específicas para o compartilhamento de 

arquivos, denominadas eDonkey e Kad. 

Pelas características dos protocolos das redes utilizadas pelo 

eMule, uma pessoa que disponibilize arquivos para 

compartilhamento em seu computador através desse aplicativo, 

o estará fazendo para qualquer outro usuário conectado a essas 

redes no momento. As estimativas atuais, fornecidas pelo 

próprio aplicativo eMule, são de que haja de 5 a 20 milhões de 

computadores conectados simultaneamente à sua rede, 

disponibilizando mais de 1 bilhão de arquivos. 

Na instalação do eMule, é criado automaticamente um hash 

de usuário, que pode ser utilizado, com relativa segurança, 

para identificar univocamente um usuário na rede. É 

importante ressaltar que esse hash é passível de clonagem, 

porém o usuário de conhecimento mediano não tem acesso a 

esse tipo de artifício. O hash do usuário é persistente entre 

diversas conexões, somente sendo renovado mediante uma 

nova instalação do eMule. 
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Para conectar-se à rede eDonkey, é necessário que haja uma 

conexão permanente com pelo menos um servidor eDonkey na 

rede. Ao conectar-se ao servidor, este identifica se o cliente 

encontra-se detrás de um firewall restrito, e, caso assim seja, 

fornece uma denominada “ID-Baixa” a esse cliente. Caso 

contrário, o cliente recebe “ID-Alta”. Esse “ID” fornecido pelo 

servidor eDonkey somente é utilizado durante o tempo de 

conexão a um servidor. Caso seja feita uma nova conexão é 

gerado um novo “ID” do cliente, diferentemente do hash do 

usuário que permanece constante. 

Para conectar-se à rede Kad, é necessário que o cliente 

tenha uma lista de outros clientes compatíveis que estejam 

online no momento, para que seja iniciada a conexão à rede. 

Normalmente essa lista de clientes é fornecida por meio da 

própria rede eDonkey, mas, uma vez que se tenha uma base 

grande de clientes conhecidos que sejam relativamente 

perenes, se torna desnecessária a conexão à rede eDonkey para 

esse fim. Nos testes realizados durante o uso do aplicativo 

EspiaMule, notou-se que a rede Kad tem se mostrado mais 

confiável, retornando uma lista maior de fontes por arquivo 

buscado e menos links falsos nos resultados de buscas por 

arquivos. 

Tanto a rede eDonkey quanto a rede Kad suportam a busca 

de arquivos por palavras-chave relacionadas aos nomes dos 

arquivos. 

  III.1 Identificação dos Arquivos (Links ED2K) 

Uma das características do eMule é a geração de um código 

de verificação para identificar univocamente arquivos 

compartilhados por seu conteúdo, o que ainda permite 

verificar a ocorrência de arquivos duplicados na rede. Este 

código é gerado através do algoritmo criptográfico MD4, que 

visa garantir a unicidade e a integridade dos arquivos 

disponibilizados na rede. Outra característica é a utilização de 

links, ou atalhos de Internet, denominados links ED2K, em que 

são disponibilizadas informações que permitem efetuar o 

descarregamento do arquivo a partir apenas desse link.  

Como os links utilizados pelo eMule incluem o código de 

identificação única do arquivo, é possível, a partir de um 

determinado arquivo que se possua, criar um link ED2K. Ao 

se utilizar tal link para baixar arquivos no eMule, é assegurado 

que o conteúdo do arquivo baixado é idêntico ao do original, 

utilizado para gerar o link. 

III.2 Identificação dos Clientes 

Para o correto funcionamento do eMule, é necessário que o 

cliente esteja permanentemente conectado a um dos diversos 

servidores da rede eDonkey ou Kad disponíveis na Internet. 

Esses servidores são os responsáveis por armazenar registros 

de todos os usuários conectados e arquivos atualmente 

disponibilizados na rede. Por meio de uma consulta a um 

desses servidores é possível localizar quais dos clientes 

atualmente conectados possuem pelo menos parte do arquivo 

procurado, que pode ser especificado utilizando palavras-

chave – relativas ao nome do arquivo, ou um link ED2K. Esses 

servidores, que por sua vez consultam outros servidores 

existentes, retornam ao cliente final uma lista com todos os 

computadores que estejam compartilhando o arquivo 

procurado, identificados por meio de seu endereço IP (Internet 

Protocol) e de um identificador único chamado de “hash do 

usuário”. 

Um aspecto importante é que, pelo menos até a versão 0.48ª 

do eMule, os servidores não são responsáveis pela efetiva 

disponibilização do conteúdo dos arquivos existentes, 

permitindo somente a busca de arquivos por palavras-chave e 

a busca de clientes disponibilizando arquivos, denominados 

“fontes”, utilizando os links ED2K. A troca de arquivos é 

sempre feita diretamente entre os clientes. Dessa forma, como 

ponto negativo, não é possível o compartilhamento de 

arquivos entre dois clientes que estejam em redes protegidas 

por firewalls que realizem NAT (Network Address 

Translation). 

Uma vez retornada pelos servidores a lista de clientes que 

disponibilizam um arquivo procurado, a conexão é feita 

diretamente entre o computador que disponibiliza o arquivo e 

o computador que está baixando o arquivo. 

III.3 Autoria e Materialidade 

 Conforme explicado nos itens III.1 e III.2 acima, como é 

possível identificar unicamente os arquivos através dos links 

ED2K, e como as conexões para o download dos arquivos são 

feitas diretamente entre o computador que está 

disponibilizando o arquivo e o computador que o está 

baixando, é possível a identificação de todos os computadores 

que disponibilizam os arquivos procurados em determinado 

momento. 

 Dessa forma, para investigações como, por exemplo, de 

troca de arquivos de pedofilia por essas redes, é possível se ter 

certeza de que há a materialidade do crime. Essa materialidade 

é possível porque, uma vez que algum usuário de determinado 

computador esteja na lista de endereços IP e hashes de usuário 

retornada pelo servidor em uma busca por arquivo de 

conteúdo pedófilo, este publica na Internet pelo menos parte 

do arquivo. A autoria, por sua vez, é parcial, pois, apesar de 

ter-se certeza do endereço IP do computador envolvido, 

muitas vezes pode ser mais complexo se chegar, a partir do 

endereço IP, ao efetivo autor do delito. 

 

IV. ESPIAMULE 

O EspiaMule é um cliente modificado a partir do código 

fonte original do aplicativo de código aberto eMule, 

desenvolvido internamente e para uso exclusivo do 

Departamento de Polícia Federal. O EspiaMule possui todas as 

características comuns ao aplicativo eMule, porém armazena 

em uma planilha todos os endereços IP dos clientes que estão 

disponíveis como fontes de arquivos que estejam atualmente 

sendo baixados, separados, inclusive, por país. 

Da mesma forma que o aplicativo eMule, o EspiaMule 

suporta ambas as redes eDonkey e Kad. É importante ressaltar 

que, para seu melhor funcionamento, é recomendável que seja 

liberada, em um eventual firewall utilizado no acesso à 
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Internet, no mínimo uma porta TCP e uma porta UDP de 

entrada para o EspiaMule. Isso devido à característica de o 

eMule não suportar a conexão direta entre dois clientes 

bloqueados por firewall (ID Baixa).  

 
Figura 1: Tela de inicialização do EspiaMule. 

A forma de uso do aplicativo é semelhante à forma que se 

utilizaria um cliente do eMule normalmente. Pode-se tanto 

fazer buscas por palavras-chave nas redes Kad e eDonkey, e 

depois baixar e monitorar os arquivos buscados, como, já de 

posse de um arquivo, calcular seu link ED2K e começar a 

fazer o seu download no aplicativo a partir do link calculado. 

O EspiaMule somente registra em sua planilha os clientes 

encontrados para os arquivos selecionados para download. No 

eMule (e também no EspiaMule, consequentemente), todos os 

download são feitos a partir dos links ED2K dos arquivos. O 

sistema de busca consiste somente em procurar links para 

arquivos a partir de palavras-chave, entre todos os arquivos 

disponíveis na rede. 

No caso de se possuir de antemão os arquivos selecionados, 

basta calcular os links ED2K, usando a própria interface de 

compartilhamento do eMule ou o aplicativo LinkCreator, 

distribuído juntamente com a versão compilada do eMule. 

Uma vez que sejam calculados os links ED2K que contêm, 

entre outras informações, o hash MD4 do arquivo, o aplicativo 

começa imediatamente a buscar fontes nas redes conectadas 

(eDonkey e/ou Kad). As “fontes” nada mais são do que 

clientes conectados à rede que possuem o arquivo, ou parte 

dele, disponível. Assim que é encontrada uma fonte, o 

aplicativo armazenará em um arquivo no disco diversas 

informações que permitem identificar o cliente que possui o 

arquivo procurado, como IP, data e hora, país, hash de 

usuário, e o nome e hash MD4 do arquivo procurado. 

De posse do arquivo contendo a identificação dos clientes 

que estão disponibilizando o arquivo procurado, basta fazer 

uma consulta Whois para descobrir o provedor responsável 

pelo IP buscado, e obter junto ao provedor os dados cadastrais 

do responsável pelo IP na data e hora correspondentes. 

Conforme mencionado no item III.3, muitas vezes não é o 

suficiente para se obter uma condenação criminal somente o 

registro do IP utilizado, sendo recomendável o exame da 

máquina supostamente utilizada no delito para se ter uma 

garantia maior da autoria e mesmo da materialidade para a 

investigação. 

V. PRÓXIMOS PASSOS 

O aplicativo EspiaMule já tem sido utilizado pelo 

Departamento de Polícia Federal para a busca de pessoas 

compartilhando arquivos de pedofilia na rede mundial. Esse 

mesmo expediente utilizado nas redes do eMule poderia ser 

replicado para monitoração de outras redes sabidamente 

utilizadas para o compartilhamento de conteúdo ilegal, como a 

rede BitTorrent, que também possuem clientes de código 

aberto que poderiam ser facilmente adaptados.  

Para cada rede, porém, é importante levar em consideração 

as características de seus protocolos no que tange a proteção à 

privacidade, para que se tenha garantia de que os endereços IP 

encontrados são os efetivamente utilizados pelos 

computadores que compartilham o material buscado. 

 

VI. CONCLUSÃO 

Neste artigo deu-se uma visão geral do conceito e 

aplicações de redes ponto-a-ponto, e também demonstrou-se a 

ferramenta de monitoramento para as redes ponto-a-ponto 

utilizadas pelo eMule, o EspiaMule. 

Com a popularização da Internet, e o fácil acesso e 

compartilhamento de conteúdos na rede mundial, torna-se cada 

vez mais importante a repressão a crimes praticados utilizando 

a rede mundial de computadores. No caso das redes de 

compartilhamento de arquivos, destaca-se o compartilhamento 

de arquivos contendo cenas de sexo com criança ou 

adolescente (pedofilia), comportamento este criminalizado no 

Brasil e também em diversos outros países. É neste contexto 

que se destaca a importância desse tipo de aplicativo, e outros 

a serem futuramente utilizados, dada a crescente inovação e 

constante aumento de complexidade da tecnologia na rede 

mundial de computadores. 
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