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Automated Malware Invariant Generation
Arnaldo V. Moura, and Rachid Rebiha,

Abstract—In our days, any social infrastructure relies on computer security and privacy: a malicious intent to a computer
is a threat to society. Our project aims to design and develop a powerful binary analysis framework based on formal
methods and employ the platform in order to provide automatic in-depth malware analysis. We propose a new method
to detect and identify malware by generating automatically invariants directly from the specified malware code and use it
as semantic aware signatures that we call malware-invariant. Also, we propose a host-based intrusion detection systems
using automatically generated model where system calls are guarded by pre-computed invariant in order to report any
deviation observed during the execution of the application. Our methods provides also technics for the detection of
logic bugs and vulnerability in the application. Current malware detectors are “signature-based” but is it well-known that
Malware writers use obfuscation to evade current detectors easily. We propose automatic semantic aware detection,
identification and model extraction methods, hereby circumventing difficulties met by recent approaches.

Index Terms—Formal Methods, Security, Forensic Computer Science, Static and Dynamic Binary Analysis, Malware/In-
trusion/Vulnerability Detection, Identification and Containment.

�

1 INTRODUCTION

Invariant properties are assertions (expressed in
a specified logic), that hold true on every pos-
sible behaviors of the system. A malware is a
program that has malicious intent. Examples of
such programs include viruses, trojans horses,
and worms. Malicicous intent to computers are
virulent threat to society. We deeply need to
understand the malicious behavior in details. All
present security systems (anti-virus, detection
systems...) suffer form the lack of automation
in their malware analysis. In order to provide
automatic in-depth malware analysis and pre-
cise detection systems, one need to be able to
extract automatically the malicious behaviors
and not only its syntaxic signature.

We propose a new method to detect and
identify malware by generating automatically
invariants directly from the specified malware
code and use it as semantic aware signatures that
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we call malware-invariant. To do so, one need to
adapt formal methods currently use to verify and
proof statically systems correctness.

Current malware detectors are “signature-
based”: the presence of the malicious behavior is
detected if the malicious code matches matches
byte-signatures. These current malware detec-
tors are based on sound methods as, if the
executable matches byte-signatures located in
a database of regular expressions that specify
byte or instructions sequences.

But the main problem is that malware writers
can then use Obfuscation [26] to evade current
detectors easily. To evade detection, hackers
frequently use obfuscation to morph malware
and evade detections by injecting code into
malwares that preserves malicious behavior
and makes the previous signature irrelevant.

The number of derivative malwares by ob-
fuscation increases exponentially each time a
new malware type appear. Malware writers can
easily generate new undetected virus and then
the anti-virus code has to update its signature
database frequently to be able to catch the
new virus. The main difficulty remain in the
updates procedures because the new malware
needs to be analyzed precisely and the new
signature needs to be created and distributed as
soon as it is possible to control the propagation.
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The new strategy would be to generate
quasi-static invariants directly from the spec-
ified malware code and use it as semantic-aware
signatures that we call malware-invariants. Thus,
for one familly of virus we would have only
one semantic signature.

We also show how these invariant to de-
tect intrusion. Our intrusion detection system
mathematically (no false alarm) prove and re-
port any intrusion once the violation of an
application invariant is observed during the
execution of the application. Our methods al-
lows also propose how to detect logic bugs and
vulnerability in the application..

As the main contribution, we proved that
any approach to static analysis based mal-
ware/intrusion detection will be strongly reen-
forced by the presence of pre-comptued invari-
ants and will be weakened by their absence.
In the following section we will introduce for-
mal methods and malwares. In section 3, we
present a quasi-static binary analysis. Finally
we present guarded monitor generation for in-
dtrusion detection and vulnerability auditing.

2 FORMAL METHODS AND MALWARE

2.1 Formal Methods and Verification
Formal methods aim at modeling (e.g. building
specifications expressed in a specific logic, de-
sign or code) and analysing (e.g. verification or
falsification of) a system with methods derived
from or defined by underlying mathematically-
precise concepts and their associated algorith-
mic foundations.

Formal methods research aims at discovering
mathematical techniques and design
algorithms to establish the correctness of
software/hardware/concurrent/embed-
ded/hybrid systems, i.e. to prove that
the considered systems are faithful to their
specification. On large or infinite systems (with
a huge or infinite numbers of reachable state in
any of its possible behaviors) total correctness
is usually not practically possible. That is
why we could restrict our focus on safety
and liveness properties that any well behaved
engineered critical systems must guarantee
(e.g. by using static program analysis, one could

prove a software free of buffer overflow,
segmentation fault or non-termination.).

Static Analysis are used to generate and
infer invariant properties, which are assertions,
that hold true on every possible behaviors of
the system. Thus static analysis provides prov-
able guarantees that the most exhaustive and
rigorous testing methods could not reach.

In infinite state systems, safety properties can
be proved by induction. Actually the verifica-
tion problem of safety properties is reduced
to the problem of invariant generation. First,
an inductive invariant has to be obtained for
the system. This means that the invariant holds
in the initial state (initiation condition) of the
system and every possible transition preserves
it (consecution conditions). That is, if the in-
variant holds in some state then it continues
to hold in every successor state as well. Now
if the inductive invariant implies the desired
property then the proof is complete. Finding
inductive invariants automatically is an essen-
tial part in proving safety (such as in program
analysis) and liveness properties.

The Floyd-Hoare [10], [11] inductive asser-
tion technique depends on the presence of
loop invariants to establish total correctness.
Invariants are essential to prove and establish
safety properties, (such as no null pointer def-
erenciation, buffer overflows, memory leak or
outbounds array access,...), liveness properties
(such as progress or termination.).

In order to tackle the recent most virulent
attacks and vulnerabilities, we show how the
precision of malware/intrusion detection/i-
dentification systems depends on the ease with
which one can automate the discovering of non
trivial invariants in the application.

2.2 Malware and Virus Charaterisation
A malware is a program that has malicious
intent. Examples of such programs include
viruses, trojans horses, and worms. These mali-
cious intent are structured by a three recurrent
behavior:

1) following some infection strategies,
2) executing a set of malicious actions, pro-

cedures which is called the malware pay-
load,
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Type Active Propa. Inst. Evolution Context-free
Virus yes > 0 no
Worm yes > 0 yes

Spyware no 0 yes
Adware no 0 yes
Trojan no 0 no

Back Door no 0 partially
Rabbit yes 0 yes

Logic Bomb no 0 partially

TABLE 1
Charaterisation for malware types.

3) evaluating some boolean control condi-
tions, called triggers to defined when the
payload will be activate.

A classification of malware with respect to their
goals and propagation methods is proposed in
[23]. Also, [24] [25] shown that the research
security community will deeply need a math-
ematical formalisms that could serve as scien-
tific basis for the classification of malware. We
could distinguish three properties that chara-
terise a class of a considered malware:

∙ A malware could be propagate passively
or actively using self-instance replication
and/or self-modification active propagation.

∙ A malware could be characterise by the
evolution of the number of malware in-
stance instance population evolution

∙ in order to perform its malicious intent,
a malware could depend on external con-
text, e.g. it could require other executable
code like binary/interpreted code, or a
pre-compilation step (context-free).

We give the classification of some types of
malware using these three properties in table
1. Some other hybrid types and the network-
based denial-of-service types (botnet, zombie net-
work, ...) could be also considered with com-
bined/extended properties. In the following
section 3 we will defined more specific chara-
terisation properties (obfuscation, encryption
technics,... ) that we use in our framework for
automated analyse of malware.

3 QUASI-STATIC BINARY ANALYSIS

3.1 Identifying Malware Concealment Be-
haviours
Current malware detectors are “signature-
based”. These current malware detectors are
based on sound methods as, if the executable
matches byte-signatures, then it guarantees
the presence of the malicious behavior. They
are equipped with a database of regular ex-
pressions that specify byte or instructions se-
quences that are considered malicious.

But the main problem is that this method
is not complete. Malware writers can then
use Obfuscation [26] to evade current detectors
easily. To evade detection, hackers frequently
use obfuscation to morph malware. Malware
detectors that use a pattern-matching approach
(such as commercial virus scanners) are suscep-
tible to obfuscations. In other words, one can
evade detections form current syntactic signa-
tures by injecting code into malwares that pre-
serves malicious behavior and makes the previ-
ous signature irrelevant (the regular expression
would not match the modified binary). For in-
stance, polymorphism and metamorphism are
two common obfuscation techniques. A virus
could morph itself by encrypting its malicious
payload and decrypting it during its execution.
A polymorphic virus obfuscates such decryp-
tion loop using several transformations (e.g.
junk code, ... ). Moreover, metamorphic viruses
evade detection by changing their code in a
variety of ways when they replicate.

Once a new type of malware appears, the
number of derivative malwares by obfuscation
increases exponentially. Malware writers can
easily generate new undetected virus and then
the anti-virus code has to update its signature
database frequently to be able to catch the new
virus the next time it appears.

3.1.1 Encryption Strategies for Infection Mech-
anisms, Triggers and Payloads
The malware could be encrypted, i.e. all body
parts (Infection Mechanisms, Triggers and Pay-
loads) could be first in an encrypted form
to avoid detection. But it can not be entirely
encrypted to be exacutable, it needs a dencryp-
tion loop, which decrypt the many malware
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body in a specific memory location. Also the
dencryption could use a (random) key which
vary at any iteration. Also, it could use en-
cryption library which contains cryptographic
algorithms. The encrypted part would de very
difficult to detect that is why anti-virus, mal-
ware detectors concentrate on the detection of
dencryption loop.

3.1.2 Semantic Obfuscation Technics and
Polymorphism
The unchanging part of an encrypted virus
which randomly modify its key for each in-
stance is the dencryption loop. To avoid detec-
tion, a polymorphic virus modify thier deencyp-
tion loop at each instance (a virus could easily
generate billion of loop version [27]). To modify
the loop, a malware use a mutation engine which
could rewrite the loop with other semantically
equivalent sequences of instructions, renaming
register or memory location, reordering the
sequences of instruction by an equivalente one,
using unconditional jump, using interpreters,
inling/outlining the body of function code, us-
ing new function calls, junk code, using treaded
version, ... .

3.2 Malware Invariant as Semantic Aware
Signature
To be able to reason directly from unknown
vulnerable binary code, one needs an interme-
diate C-like representation [28] of the binary in
order to use our static and dynamic analysis.
In [29], [30], [31], malware-detection algorithms
try to incorporate instruction semantics to de-
tect malicious behavior. Semantic properties
are more difficult to morph in an automated
fashion than syntactic properties. The main
problem of these approaches is that they relay
on semantic information too abstract e.g. def-use
information.

Instead of dealing with regular expressions
they try to match a control flow graph enriched
with def-use information to the vulnerable bi-
nary code. Those methods eliminate a few
simple techniques of obfuscation as it is very
simple to obfuscate def-use information (by
adding any junk code or reordering operations

that would redefine or use the variables present
in the def-use properties).

The new strategy would be to generate
quasi-static invariants directly from the spec-
ified malware code and use it as semantic-aware
signatures that we call malware-invariants. Now
consider a suspicius code. We would like to
check if there is one assertion in the malware-
invariant data base that holds in one of the
reachable program states. To do so, we can use
our new formal methods for invariant genera-
tion. This will complicate in a serious way the
possiblity for the hacker to evade the detection
using comon obfuscation technics.

Thus, for one familly of virus we would
have only one semantic signature. In order
to have a strong malware-invariant signature,
one needs to identify self-modified behaviors,
de-encryption loops and invariants left by the
(de-)encryption algorithms used by the mal-
ware. We propose to use/combine and com-
pose many static and dynamic tools to gen-
erate automatically binary invariants which
are semantic-aware signatures of malwares, i.e.
malware-invarant.

3.3 Automatic Generation of Malware In-
variant
3.3.1 Static Analysis for Detection and Identi-
fication
We say that an analysis is static when the anal-
ysis do not run the code. Anti-virus use a data
base of signatures and a scanning algorithms to
look efficiently for several patterns at a time.
Each of these patterns representing several dif-
ferent signatures. As we saw in the previous
sections, present malware writter evades such
pattern-matching technics.

To be able to reason directly from unknown
vulnerable binary code, one needs an inter-
mediate binary representation expressed in a
logic suitable for our Invariant Generation and
model construction methods. We would ex-
press the semantics of binary instructions in a
C-like notation.

Example 1 Intermediate representation.
1

2 ... //...
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3 dec ecx //ecx <-- ecx -1
4 jnz 004010 B7 //If (! ecx =0 ) goto 004010 B7
5 mov ecx , eax //ecx <-- eax
6 shl eax , 8 //eax <-- eax << 8
7 ... //...

The right most column shows the semantics of
each x86 Executable instruc- tions using a C-like
notation.

We could generate static invariants directly
from the specified malware code and use it
as a semantic-aware signature that we call
Malware- Invariants. Those malware-invariant
could be computed directly using ours invari-
ant generations together with all other invari-
ants computed using technics from a different
nature and provided by tools connected into a
communicational framework. We will see that
one could ease their computation using a com-
bination of other adapted invariant generation
methods and tools. We are able to generates
invariant express in several possible logic:

∙ Non-linear loop invariant with inequality
which are assertions, non-linear formulae
over inter-relationship values of registers,
memory locations, variables, system call
attributes. Consider the following piece
of code obtain from our intermediate
representation transformation. Using our
methods we were able to generate the
following invariant: �0(1− �0) ∗ ��� ∗ ��� ∗
���2 + ��� ∗ ��� ∗ ��� ∗�1 + ��� ∗ ��� ∗�2

1 −
���∗���∗���−2���∗���∗�1+���∗���∗ = 0

1

2 // initialization
3 ...
4 int_ u_0;
5 ...
6 ((M > 0)&&( Z = 1)&&( U = u_0 )...)
7 ...
8 While ((eax >=1) || (ebx >= z_0 )){
9 ...

10

11 If(Y > M){
12 eax = ebx / (eax + ebx);
13 ebx = eax / (eax + 2 * eax);
14 }
15

16 Else {
17 ecx = ecx * (R_1 + 1);
18 R_1 = R_1ˆ2;
19 }
20 }

21 ...

∙ Linear logic with uninterpreted function
(in order to handle system and function
calls)and inequality.

∙ Heap logic, to generates heap invariant
and aliasing.

∙ We could cite here all logic which has an
associated invariant generation technics

The main contribution here is that most of
all obfuscation technics presented in section ??
will not change the computed invariants.

3.3.2 Quasi-Static Malware Analysis
On the other hand, we propose a new method
that allows computation of exact invariants
using likely invariants, properties that are true
on all execution trace observed in a training pe-
riod. We could then generate likely invariants
(property true at any program points in the
observed execution trace) using Test methods.

Then we could turn likely invariants into in-
variants using Verification methods like asser-
tion checkers [32]. Some of the likely-invariants
computed by a Dynamic Analysis are real in-
variants. They hold in all possible executions
of the pro- gram. For instance, using theorem
provers or assertions checkers, one could check
if the proposed properties during the Dynamic
analysis are invariant.

These computed malware-(likely)invariants
will be considered as Signatures. And we will
use our adapted pushdown model checking
techniques, theorems proving methods dis-
cussed in section 2 combined with program
verification tools and methods. Then, using the
mentioned verification methods we will be able
to detect the presence of malicious behavior
described by our malware invariants (e.g. if the
malware-invariants describe reachable states
spaces in the ver- ification process, then we
would guarantee that the software contains the
suspicious behavior).

Another method is used to first generate
Malware invariant ����� as described just above
and then use similar (likely) invariant genera-
tion over the vulnerable executable code being
inspected to generate an invariant ����. Then
one could check if ���� ⇒ ����� using a theorem
prover.
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The malware detector method described just
above is sound with respect to the signature
being considered as the malicious behavior
representation. As our methods of signature
generation always over-approximate the exact
malicious behavior, one needs to consider the
case where the malware detection is spurious.
In that case, one could be able to re

ne the malware invariant.
On the other hand, we would be able to

describe malicious behavior using a pushdown
system representation. We will call such push-
down system a Malware Pushdown System.
One could use our technique to generate in-
variants over pushdown systems and use the
same methods. Or we could

Also, we propose to combine these computed
invariant with the one that are based on data
analysis generated from a dencryption.

4 GUARDED MONITOR

Host-based intrusion detection systems mon-
itor an application execution and report any
deviation from its statically built model [33],
[34], [35]. The weakness of these systems is that
they often rely on overly abstracted models
that reflect only the control flow structure of
programs and, therefore, are subject to the so-
called mimicry attacks [36], [37].

More data flow information of the program
is necessary in order to prevent non-control-
data attacks. We proposed to use automatically
generated invariants to guard system calls. We
were able to detect mimicry attacks by com-
bining control flow and data flow analysis. Our
model can also tackle the non-control-data flow
attacks [38]. Our model is built automatically
by combining control flow and data flow anal-
ysis using state-of-the-art tools for automatic
generation and propagation of invariants.

These attacks are all detectable by our model
because it capture in a very precise manner the
semaantics of the application being protected.
During the execution of the application, the
associated model simulation will detect any
mimicry and non-control-data as they inevitably
violate an invariant specified in the model. We
use invariant generation and assertion check-
ing technics to build our model which could

be describe as a control flow graph where each
program control point is annotated with a set
of predicates and logic assertions that has to
remain true at that location. It is an abstract
state graph that captures both the control and
the data flow properties of a program.

We use these statically built model to monitor
an application execution and report any devi-
ation from it (i.e. we report any behaviors that
are not possible to simulate by our model).

These monitors are Visibly Pushdown Au-
tomaton [39]. In our monitor, invariants are
checked through the image of the process be-
fore any system call. As we discuss in [14],
our method is much more secure while the
overhead is reduced drastically compared to
Dyck models [40] (which needs to add null sys-
tem calls at any function call site). In Table ??,
we could find some real world attacks, which
avoids state-of-the arts host based intrusion
detectors that was detected automatically by
our built models (monitors).

We propose the same formal methods for
detection of Worm by generation of malware
invariant from the input and output behavior
at the network perimeter.

5 VULNERABILITY AUDITING

The problem of generation automatically vul-
nerability of a binary can be reduce to the prob-
lem of reachability in program verification. Ba-
sically, any program verificatin methods check-
ing for safety properties in source code could
directly be applied once the binary code has
been interpreted in a higher language (here we
don’t need decompilation, we just need an in-
termediate representation for the extraction of
the model). As for any decision procedure that
could be encoutered during our static analysis,
we would choose decision procedures based on
Sat Modulo theory tools.

6 CONCLUSION

The new strategy propose to generate invari-
ants directly from the specified malware code
and use it as semantic-aware signatures that we
call malware-invariants.

Consider a suspicius code, we could check if
there is one assertion in the malware-invariant
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data base that holds in one of the reachable pro-
gram states. To do so, we can use our new for-
mal methods combined with the classical ones
that served for program verification. This will
complicate in a serious way the possiblity for
the hacker to evade the detection using comon
obfuscation technics. Thus, for one familly of
virus we would have only one semantic aware
signature.

In order to have a strong malware-invariant
signature, one needs to identify self-modified
behaviors, de-encryption loops and invariants
left by the (de-)encryption algorithms used by
the malware.

We propose to use/combine and compose
many static and dynamic tools to gener-
ate automatically binary invariants which are
semantic-aware signatures of malwares, i.e.
malware-invarant. Any intrusion detection sys-
tem and mawalre analysis will be weakened by
the absence of such invariants.
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 Abstract – Windows Live Messenger - WLM - remains 
the most popular instant messenger on the Internet. In 
current version, Microsoft has changed totally the local 
storage cache for contact lists, in order to provide 
robustness and reliability. The new features, internal 
structures and relevant characteristics of this cache are 
presented in this paper. Following the steps of another 
tool, WMM, we present a new tool, WMM 2009, to help 
forensic analysts to get traces left by WLM 2009 in a fully 
automatic manner.1 
 

Index terms – Instant Messaging, Windows Live 
Messenger, MSN Messenger, Extensible Storage Engine, 
Conversation content, contact list. ESENT. WLM. 
WMM. 

I. INTRODUÇÃO 
O contexto de investigação policial e perícia criminal, 
recuperar vestígios deixados por programas de 

comunicação instantânea tem adquirido uma importância 
crescente, especialmente porque esse modo de comunicação 
é cada vez mais frequente e, muitas vezes, tem substituído 
as ligações telefônicas convencionais. O Microsoft Windows 
Live Messenger (WLM), ou simplesmente MSN, continua 
sendo o programa mais usado atualmente, com mais 40 
milhões de usuários somente no Brasil [3]. Apesar disso, 
esse tema ainda tem sido pouco estudado, sob a perspectiva 
forense. Em 2008, [1] indicou o suporte das principais 
ferramentas forenses à recuperação de vestígios do MSN, 
mencionando a ausência dessa funcionalidade no FTK, uma 
rudimentar forma de recuperação de conversações no 
Encase e o suporte a antigas versões no Paraben Chat 
Examiner. 

Uma ferramenta nomeada WMM foi apresentada 
em [1], com o objetivo de automatizar todo o processo de 
extração e apresentação dos vestígios deixados pelo WLM 
8.X. No mesmo artigo, [1] faz uma análise aprofundada 
sobre a localização, a decifragem e a interpretação de tais 
vestígios. Em [4], referência clássica sobre artefatos 
forenses associados ao WLM, pode-se encontrar uma visão 
mais geral sobre os demais artefatos deixados pelo WLM 
8.X. No corrente ano, peritos da polícia belga 
desenvolveram uma ferramenta, que apesar de não possuir a 
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abrangência do WMM, disponibiliza uma interface de 
integração com o WinHex Forensics.   

Na sua versão WLM 2009, o MSN armazena o 
cache local dos contatos de uma maneira completamente 
diferente. O presente trabalho visa a interpretar esta nova 
arquitetura, baseada na tecnologia Microsoft ESENT 
(Extensible Storage Engine). Com essa interpretação é 
possível atualizar o trabalho de desenvolvimento da 
ferramenta WMM proposta por [1], demonstrando as 
mudanças ocorridas entre versões do WLM e propondo a 
versão WMM 2009, como complementação da ferramenta 
inicial. Adicionalmente são mantidas as mesmas 
funcionalidades para rastreamento de conversações 
encontradas na versão anterior do WMM. 
 Este trabalho está organizado como segue: na seção 
II discute-se a evolução das formas de armazenamento de 
alguns dos artefatos deixados pelo WLM em suas várias 
versões, até chegar à versão atual. Além disso, discute-se a 
metodologia de pesquisa e desenvolvimento utilizada. A 
principal contribuição deste artigo está à seção III, no qual é 
apresentado detalhadamente o modelo para o banco de 
dados de contatos do WLM 2009. Na seção IV, apresenta-se 
uma versão do WMM para a extração dos vestígios descritos 
na seção III, o WMM 2009. Sugestões para trabalhos futuros 
estão na seção V e a conclusão na seção VI. 

II. O BANCO DE DADOS DE CONTATOS 

A Evolução da armazenagem de informações pelo WLM 
A gravação local da lista de contatos de um usuário 

do MSN tem mudado significativamente entre as versões do 
software. Na versão 7.X, os dados eram cifrados usando a 
Microsoft Data Protection API (DPAPI), a qual dificultava 
sobremaneira análises off-line. Na versão 8.X, os dados 
passaram a ser cifrados com o algoritmo AES, com uma 
chave derivada do nome do passaporte [1].  

Na versão 2009 (WLM 2009), não há mais 
cifragem dos dados e, seguindo a tendência de outras 
ferramentas da Microsoft, como o Exchange Server e o 
Active Directory, os dados do WLM 2009 estão organizados 
sob a arquitetura de um banco de dados ESENT (Extensible 
Storage Engine), também conhecida como Jet Blue. Trata-se 
de uma implementação de base de dados ISAM, nativa no 
Windows, que habilita aplicações a armazenarem a 
recuperarem dados de tabelas usando cursores de navegação 
indexados ou sequenciais de maneira rápida, em uma 
estrutura leve e hierárquica [2].  

Apesar de implementar um sofisticado mecanismo 
de banco de dados, a ESENT não possui drivers de acesso 
com interfaces ODBC ou JDBC, o que significa um desafio 
adicional à implementação do WMM 2009. 
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B  Metodologia 
 O processo de engenharia reversa da base de dados 
de contatos armazenados pelo WLM 2009 resumiu-se, 
inicialmente, à execução de dump dos nomes das tabelas do 
banco de dados contacts.edb, utilizando-se a ferramenta de 
linha de comando esentutl.exe (Microsoft Windows 
Database Utilities, Version 5.1 para Windows XP; 
Extensible Storage Engine Utilities for Microsoft Windows  
Version 6.0 para Windows Vista).  Todos os experimentos 
foram feitos em instalações reais do Microsoft Windows XP 
com Service Pack 3 e Microsoft Windows Vista com Service 
Pack 1, O software WLM 2009 instalado para análise tem 
seu número de versão: 2009 (14.0.8064.206). Além desses, é 
necessário instalar o Microsoft .NET Framework 3.5 [6]. 

A partir do estudo da ferramenta esentutl.exe, 
conseguiu-se extrair metadados de tabelas e índices da base 
de dados de contatos, porém a ferramenta não permite a 
extração do esquema completo, nem dos dados em si. A 
falta de suporte a JDBC (e ODBC) e a dificuldade de 
programação usando a própria API do ESENT, conduziu ao 
uso da interface ESENT Managed Interop distribuída 
livremente em [5] e que tem como linguagem nativa 
Microsoft C#. Essa API funciona como um encapsulamento 
para a ESENT Win32 API e é disponível através de uma 
DLL (Esent.Interop.dll), compatível com todas as versões 
do Windows, a partir do XP. 
 A partir da utilização da API ESENT Managed 
Interop, toda a extração de dados passou a ser realizada por 
protótipos que evoluíram até chegar à versão proposta do 
WMM 2009, descrita na seção IV. 

C A Base de Dados contacts.edb 
 Ainda que a estrutura de armazenamento de 
conversações tenha sido mantida na versão 2009, não sendo 
por isso discutido no presente texto, o armazenamento local 
das listas de contatos mudou completamente. A mudança é 
tão significativa que toda a base de dados dos contatos, antes 
distribuída em vários arquivos, torna-se reduzida ao arquivo 
contacts.edb e seus logs de controle. É importante frisar que 
para cada usuário logado no WLM 2009 é criada uma nova 
instância da base de dados contatcs.edb,  exclusiva para 
aquele usuário. 
 O arquivo contacts.edb é encontrado, por padrão, 
no diretório (em português): “C:\Documents and 
Settings\<WindowsUserName>\Configurações 
locais\Dados de 
aplicativos\Microsoft\WindowsLiveContacts\<DBINST>\D
BStore”. O parâmetro <DBINST> é denominadado Global 
Unique identifier (GUID) [4]. O GUID é um inteiro de 128 
bits (16 bytes), gerado através uma função com baixa 
probabilidade de colisão, a partir de uma semente. Existem 
vários algoritmos de geração de GUID, mas até o momento, 
não foi determinado qual deles é utilizado pelo WLM 2009, 
nem a semente usada, embora os autores acreditem ser esta 
baseada no passaporte do usuário.  

No mesmo diretório do arquivo principal há, 
tipicamente, um subdiretório “LogFiles”, contendo arquivos 
de controle e “redo” da base de dados. Inicialmente estes 
arquivos são nomeados por: edb.log, res1.log e res2.log. 
Outros arquivos de controle são gerados no decorrer do uso 
do WLM 2009, porém são vinculados ao banco de dados em 
si, não tendo vinculação específica ao WLM 2009. 

III. OS DADOS EM CONTACTS.EDB 
A base de dados contacts.edb guarda em sua 

estrutura interna vinte e nove tabelas e seus respectivos 
índices. Observando essas tabelas e seus relacionamentos, 
verificou-se a existência de quatro domínios de informações, 
que orbitam a tabela principal do WLM: WindowsLiveID.  

Importante observar que no decorrer desta seção 
utilizaremos um nome simplificado para cada tabela. Na 
base de dados, as tabelas têm seus nomes simplificados e 
seguidos por um sufixo que é a versão do modelo de dados 
utilizado pelo WLM. Verificou-se, por exemplo, que a 
tabela GroupView tem campos extras em diferentes versões 
menores do WLM 2009. Nos casos analisados, encontraram-
se, nas tabelas, os seguintes sufixos de versões: “-v080826-
1607-1288” e “-v01111-0856-1203”.  

Os domínios são definidos como: Contatos, 
Categorias, Circle e Sistema, cujas tabelas, suas 
características e campos relevantes serão discutidos mais 
adiante.  

A Fig. 1 apresenta graficamente os domínios, sem 
nomes das tabelas neles contidas, para melhor visualização. 

 

 
 
Fig. 1.  Representação dos domínios de informação em 
contacts.edb. 

 
A Tabela I apresenta as tabelas do banco de dados 

dentro de seus respectivos domínios de informação. Pode ser 
observado que a tabela WindowsLiveID fará 
relacionamentos com todos os domínios, contudo, ela ficará 
agrupada no domínio Contatos para melhor entendimento. 
 

TABELA I 
ENUMERAÇÃO DAS TABELAS E SEUS DOMÍNIOS 

Domínios Tabelas 
Contatos WindowsLiveID, Member, Name, 

SimpleContact, StreamTable, ContactID, 
ContactIdTable, Certificate, Date, Email, 
IMAddress, Level1Properties, Person, 
PhoneNumber, PresenceData, Photo, 
SimpleContactWrite, PhysicalAddress, 
Position  e Url 

Categorias GroupView, Group e GroupSpecific 

Circle CircleSpecific, CircleView e 
CircleContactView 

Sistema Changetable, Updatetickettable e SyncItem 
 

A Domínio Contatos 
As tabelas do domínio Contatos armazenam todas 

as informações relativas aos contatos de um usuário WLM, 
como por exemplo: nome completo, endereços residencial e 
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comercial, telefones, sites, e-mail, dentre outros. A Fig. 2 
mostra as suas tabelas principais em negrito e sombreado, 
além das tabelas auxiliares. Em seguida, serão dadas 
explicações sobre as principais tabelas e seus respectivos 
campos. 
 

 
 
Fig. 2.  Principais tabelas do domínio Contatos 
 
Relacionamentos do domínio Contatos 

WindowsLiveID é a tabela central de todos os 
relacionamentos encontrados no WLM 2009. Nela 
encontramos cadastrados todos os contatos e categorias de 
um usuário WLM. Seus campos principais são: CID 
(ContactID), que faz vinculação direta ao usuário de contato 
identificando-o unicamente; ContactRowID, que é chave 
estrangeira de todos os relacionamentos encontrados nas 
tabelas deste e de outros domínios de informação; e, Value, 
que, se preenchido, indica o passport de um contato, ou,  
senão, representa uma Categoria. 

SimpleContact armazena os dados mais 
significativos do cadastro de um contato. É desse 
relacionamento com WindowsLiveID que se obtém as 
informações sobre um contato cadastrado. Os campos 
chaves para relacionamentos são: CID e ContactRowID, os 
quais identificam o usuário e os relacionamentos com 
tabelas auxiliares, respectivamente. Existe, também, o 
campo UniqueID, que faz ligação com a tabela 
SimpleContactWrite – uma redundância de SimpleContact, 
adicionada de campos de controles. Os dados em 
SimpleContact são utilizados pelo WMM 2009 para gerar o 
relatório de contatos de um usuário do WLM 2009.  

Member cadastra informações de convites 
enviados ou recebidos para fazer parte da lista de contatos. 
Encontra-se, também, o histórico de negociação de 
permissão, bloqueio e pendência. Seus principais campos 
são: CID, DisplayName, Passport (emails MSN e Hotmail,  
entre outros) e Role (Histórico de negociação). 
Particularmente, essa tabela faz relacionamento usando o 
campo CID e não o campo ContactRowID, como nos outros 
relacionamentos. 

StreamTable armazena duas colunas: streamData 
e streamName. O campo streamData guarda em seu 
conteúdo texto em XML, sem qualquer cifragem, no 
formato já apresentado em [1]. Basicamente, o XML contém 
dados sumarizados do usuário WLM, como: CID, Name, 

UniqueID, QuickName (nome simplificado), FirstName, 
LastName, MsnAddress, PassportCategory, StatusMessage 
(Mensagem de apresentação), UserTileLocation, dentre 
outros. Além disso, contém informações de controle de 
sincronização dos contatos do WLM. No WLM 8.X esses 
dados apresentavam-se nos seguintes arquivos: 
“.MeContact” e “.AddressBook”.  Para maior detalhamento 
sobre esse processo, vide [1], seção “III-B. Conteúdo dos 
arquivos”.  

Na Tabela I têm-se referências a outras tabelas, não 
discutidas em detalhes aqui. Por exemplo, a tabela 
PresenceData, armazena a mensagem inicial do usuários, e,  
a Url, guarda os sítios que o usuário informou em seu 
cadastro de MSN. 

B Domínio Categorias 
O domínio Categorias referencia as categorias que 

o usuário criou para organizar sua lista de contatos na 
interface do WLM 2009. Os nomes das tabelas desse 
domínio de informações contêm a expressão group, o que 
pode causar confusão. Nas interfaces visuais do Messenger 
(MSN/WLM) até a versão 8.X, a denominação Categorias 
não existia, e sim a palavra Grupos, significando o 
agrupamento de contatos que um usuário identifica como 
tendo características em comum. A partir da versão 9.X e 
posteriores, o termo Grupos passou a ter outra semântica –  
refere-se aos conjuntos de contatos que fazem parte de 
“grupos de discussão” em groups.live.com dos quais o 
usuário principal participa, como convidado ou criador - 
melhor se vinculando ao domínio Circle, descrito mais 
adiante. Ou seja, embora no nome das tabelas do domínio 
Categorias conste o termo group, essas nada se associam a 
grupos de discussão, mas apenas às classes de organização 
dos contatos na interface visual, que agora se denominam 
Categorias. 

A Fig. 3 representa simplificadamente o domínio 
Categorias com suas tabelas e seus relacionamentos. Na 
Tabela I, encontram-se as tabelas que compõem o domínio 
Categorias.  

 

 
 
Fig. 3.  Principais tabelas do domínio Categorias 
 
Relacionamentos do domínio Categorias 
 Group é a tabela principal do domínio Categorias. 
É através dela que acontece o relacionamento de um contato 
com as Categorias default do próprio WLM ou com as 
categorias que o usuário WLM criar. As chaves de 
relacionamento são GroupId que se liga à tabela 
GroupView; e MemberID que se liga à tabela 
WindowsLiveId.  
 GroupView armazena primordialmente as 
características de uma categoria como o seu nome (campo 
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Name). O campo chave é RowID, que se relaciona  à tabela 
Group através do campo GroupID desta e, relaciona-se com 
a tabela GroupSpecific através do campo GroupID. 
 GroupSpecific armazena dados extras de controle 
interno do WLM, não significativos para o estudo corrente. 
O campo chave dessa tabela é o RowId. Seu relacionamento 
é mostrado na Fig. 3.  
 A Fig. 6, na seção IV, exemplifica a divisão em 
Categorias e os respectivos contatos das mesmas, além de 
agrupar os contatos sem categorias em uma categoria 
denominada, pelo próprio WLM, de “Outros Contatos”.  

C Domínio Circle  
O domínio Circle referencia os grupos de discussão 

que foram criados pelo próprio usuário WLM no 
groups.live.com ou aqueles em que ele participa como 
convidado. A Fig. 4 representa o domínio Circle de maneira 
simplificada; na Tabela I encontram-se os nomes de todas as 
suas tabelas componentes.   

 

 
 
Fig. 4.  Principais tabelas do domínio Circle. 
 
Relacionamentos do domínio Circle 
 CircleContactView armazena os dados referentes 
aos convites efetuados para participação em um grupo de 
discussão no groups.live.com. Os campos (chaves 
estrangeiras) são: CID e NamespaceRowID. Essa tabela se 
relaciona com WindowsLiveID e CircleView, vide Fig. 4. 

CircleView contém, entre outros campos, o nome 
do grupo de discussão em Name. Essa tabela se relaciona 
com CircleContactView e CircleSpecific. Esses 
relacionamentos têm o objetivo de recuperar dados 
complementares como por exemplo a personalização do 
ambiente gráfico do WLM,  o esquema de cores e os dados 
de sincronização entre os participantes do Circle. Os 
relacionamentos são apresentados graficamente na Fig. 4. 

CircleSpecific guarda informações sobre os 
convites aceitos ou não, e outros dados de controle de 
sincronização do programa local com o groups.live.com. 
Seus principais campos são ContactRowID, 
MembershipContactID. Seu relacionamento é visualizado na 
Fig. 4.  

D Domínio Sistema 
O domínio Sistema representa tabelas que guardam 

dados utilizados pelo próprio WLM. Os autores acreditam 
que esses não estão diretamente relacionados à Lista de 
Contatos, mas aos dados de controle de versões, 

atualizações, modificação de estrutura de tabelas, dentre 
outros. Suas tabelas são Changetable, Updatetickettable e 
SyncItem. Essas tabelas não serão discutidas aqui, pois não 
apresentaram dados relevantes de investigação. 
 
E Codificação de campos chaves 
 

Durante o processo de engenharia reversa dos 
relacionamentos das tabelas GroupView e GroupSpesific 
com a tabela  Group , verificou-se a necessidade de uma 
inversão de bytes de little-endian para big-endian, no campo 
RowID, para que se concretizassem os relacionamentos em 
si. Contudo, apenas os 16 bytes iniciais desta chave devem 
ser invertidos e não todos os 32 bytes.  

Mais precisamente, nos relacionamentos 
demonstrados na Fig. 3, os campos RowID das tabelas 
GroupView e GroupSpesific têm o seguinte formato 
“ABCDEFGH-IJKL-MNOP-QRST-UVWXYZ012345” 
(32 caracteres hexadecimais, com quatro separadores “-”, 
somando 36 bytes). Na tabela Group, os campos GroupID e 
MemberID têm o formato 
“GHEFCDABKLIJOPMNQRSTUVWXYZ012345” (32 
caracteres hexadecimais sem separadores).  Observam-se, 
em destaque, os 16 primeiros bytes em ordem diferente e 
todo o campo em formato diferente, tornando, assim, 
impossível o relacionamento direto entre essas tabelas. A 
inversão necessária é expressa na forma de um 
pseudocódigo, apresentado na Fig. 5. 
 
 
 
 
 

IV. O WMM 2009 
 
 
 
 
Fig. 5.  Pseudocódigo para inversão de campos chaves.  

IV. O WMM 2009 
 Para validar os conceitos e oferecer às forças 
policiais uma ferramenta para coleta de vestígios do WLM 
2009, os autores buscaram implementar uma evolução do 
WMM, contudo, conforme explicado em seção precedente, 
a Microsoft vem, gradativamente, convergindo seus 
produtos para a utilização da arquitetura de armazenamento 
de informações ESENT, dando, nesse caso, maior 
capacidade ao WLM, a partir da versão 9.X.  
 Embora a integração do WMM 2009 ao WMM 
ainda seja uma meta dos autores, ela se mostrou complicada 
de início, por não existirem, até o momento, APIs Java para 
o ESENT. Portanto, o desenvolvimento da nova versão foi 
executado em linguagem C#, para a qual existe uma 
interface (API) para o ESENT, permitindo experimentação, 
decodificação do modelo de dados e, ao mesmo tempo, 
viabilizando o desenvolvimento da ferramenta mais 
rapidamente. 

O WMM 2009 tem um padrão de operação similar 
ao WMM [1]. O protótipo tenta recuperar os contatos de um 
usuário através de acesso direto ao banco de dados 
contacts.edb (e seus arquivos de log). As conversações (chat 
logs), se armazenadas, também são recuperadas. Em sua 
atual versão, WMM 2009 não faz o rastreamento da 

internal static string ConvertKey16(string t){ 
String[] V{}; 
  V[0] = t[6];  V[1] = t[7];  V[2] = t[4]; 
  V[3] = t[5]; V[4] = t[2]  V[5] = t[3]; 
  V[6] = t[0]; V[7] = t[1]; V[8] = “-”; 
  V[9] = t[10]; V[10] = t[11]; V[11] = t[8]; 
  V[12] = t[9]; V[13] = “-”;    V[14] = t[14]; 
  V[15] = t[15]; V[16] = t[12];   V[17] = t[13]; 
  … 
   Return V; 
} 
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estrutura de diretórios, identificando os arquivos associados 
a todos os usuários, nem tampouco consulta o Registry para 
descobrir bancos de dados de contatos armazenados fora dos 
diretórios padrões. 

Passado um banco de dados contact.edb como 
parâmetro, o resultado da execução do WMM 2009 é um 
conjunto de arquivos HTML’s contendo os contatos, seus 
grupos de contatos  (categorias, no jargão WLM 2009) e 
demais propriedades. Os arquivos de conversações, quando 
existentes, são apresentados sem nenhum tipo de 
modificação, uma vez que já são legíveis.  

O WMM 2009 funciona sem que seja necessária a 
execução do sistema operacional onde o WLM estava 
originalmente instalado. Diferentemente da versão anterior, 
não é necessário o mapeamento de uma unidade de disco do 
sistema hospedeiro, apenas são necessários que os arquivos 
contacts.edb, edb.log, res1.log e res2.log sejam acessíveis 
ao programa. Esses três últimos em um subdiretório 
chamado LogFiles. 

O resultado da execução do WMM 2009 pode ser 
observado na Fig. 6, onde nomes de usuários e fotografia 
foram riscados por motivo de preservação de privacidade. 
 

 

 

 
Fig. 6.  Resultado da execução do WMM 2009 
 

 Ao clicarmos em qualquer QuickName de contatos, 
vide Fig. 6, será visualizada uma nova página no navegador 
com maior detalhamento de informações sobre aquele 
contato. Existindo log de conversação, tem-se link a partir 
de “[Log Chat]”, vide Fig. 6, para arquivo correspondente; 
existindo fotografia ou avatar de um contato, tem-se link a 
partir de “[Photo]”, vide Fig. 6, para o relatório de 
detalhamento do contato. A fotografia do contato, se existir, 
será apresentada nesse relatório. Vê-se um exemplo na Fig. 
7. 

 
Fig. 7.  Informações detalhadas de um contato 
  

O WMM 2009, em sua interface, disponibiliza 
campos para preenchimento com o caminho de diretórios 
para auxiliá-lo na busca pelos logs de conversações e 
fotografias dos contatos e usuário WLM. Há, por motivos de 
praticidade, uma funcionalidade de preenchimento 
automatizado que sugere a localização desses diretórios. 
Encontra-se também, na versão atual do WMM 2009, 
funcionalidade para localização automática de todas as listas 
de contatos (bancos de dados contacts.edb) dos diversos 
usuários de WLM em um mídia específica; 

Como não há necessidade de mount da partição a 
extração de vestígios é feita em modo off-line. Além disso, a 
estrutura de diretórios pesquisados pode ter uma language 
diferente da sugerida inicialmente. Assim, se os logs 
existirem, serão criados links de acesso no formato 
Conversações. Observa-se os links dos logs de conversações 
de cada um dos contatos na Fig. 6.  
 

V. TRABALHOS FUTUROS 
 Os autores apresentam neste trabalho uma 
ferramenta para extração de vestígios deixados pelo WLM 
2009, porém vários trabalhos adicionais necessitam ser 
considerados, entre eles: 

 Integração ao WMM 8.X; 
 Identificação de localização dos bancos de dados 

usando acesso off-line ao Registry da mídia 
questionada;  
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 Carving de arquivos e conversações, no padrão do 
WMM; 

 
 É de suma importância também o acompanhamento 
da evolução do WLM 2009, para garantir que a ferramenta 
desenvolvida se mantenha compatível com esse software.  
 

VI. CONCLUSÃO 
 Desde a sua publicação, o WMM vem sendo usado 
por várias forças policiais e tem se mostrado útil na 
investigação forense e na materialização de delitos. Este 
trabalho apresenta uma evolução nesse caminho e representa 
uma nova e inédita vertente na recuperação de vestígios 
deixados pelo WLM, ao identificar e extrair contatos e seus 
relacionamentos da sua versão 2009. 
 No texto decodifica-se a arquitetura de 
armazenamento dos dados de contatos do WLM 2009 e 
apresenta-se um protótipo de ferramenta (o WMM 2009), 
que será integrado, no futuro ao WMM para que esse 
continue “um passo adiante na identificação da localização e 
apresentação dos vestígios deixados pelo WLM” [1].  
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Resumo — Trata-se de um estudo considerando a relevância 

de perícia digital em computadores ligados e em funcionamento, 
conhecida como live forensics, especialmente abrangendo as 
perícias em memória volátil. Apresenta uma visão geral das 
informações armazenadas nesse tipo de memória e algumas 
ferramentas específicas para extrair e analisar dados a partir de 
dumps de memória; destaca procedimentos periciais importantes 
para uma correta análise de dados dessas memórias e por fim, 
apresenta um breve estudo de caso nesse contexto. 

Palavras-chave — Perícia em computadores, Memória volátil, 
Vestígios digitais, Análise de memória, Crimes digitais, Dump de 
memória, Volatility, Live forensics

I. INTRODUÇÃO

popularização do uso dos computadores e o advento das 
redes de comunicação e da Internet trouxeram valiosos 

benefícios à sociedade em termos de comunicação, 
comodidade e serviços remotos. Paralelamente, introduziram a 
possibilidade de sua utilização para a realização de diversas 
atividades ilícitas que podem, inclusive, ter causadores e 
afetados distantes fisicamente entre si. Onde outrora era 
indispensável estar presente o elemento humano para a prática 
de determinados crimes, hoje não é mais. A disponibilidade de 
uma conexão à Internet e o uso de programas de computador 
especialmente elaborados, em muitos casos, é suficiente para 
permitir a qualquer indivíduo experimentar variadas condutas 
criminosas. Espionagem, invasões, furto e acesso indevido de 
informações, sabotagem, adulteração e destruição de 
informações, ataques contra serviços legítimos em rede, 
armazenamento e transmissão de fotos e vídeos de pedofilia, 
envio de mensagens comerciais não solicitadas, monitoração 
de tráfego de dados e comunicações são algumas das 
possibilidades. 
 Assim como no caso de crimes comuns, o combate aos 
crimes cibernéticos requer a existência de evidências e provas 
robustas de sua existência, que propiciem o pleno 
convencimento dos representantes dos poderes estabelecidos 
para julgar e punir condutas criminosas. A constituição de 
provas nos crimes cibernéticos se dá por meio da 
identificação, coleta e caracterização de vestígios digitais, ou 
seja, de dados e informações deixados pelos sistemas 
computacionais em periféricos, dispositivos de 
armazenamento e na própria memória volátil do computador. 

 Buscar vestígios digitais e caracterizá-los como evidências 
e provas de crime são atividades fundamentais da perícia 
forense computacional, que requerem cuidados e 
conhecimentos específicos. É preciso saber onde pesquisar por 
vestígios, que tipos de vestígios buscar, dispor de 
conhecimento técnico para coletar e preservar esses vestígios, 
e observar a  minimização dos riscos de sua deterioração ou 
invalidação como prova.  
 Circunstâncias específicas apontam para a necessidade de 
se realizar procedimentos de coleta de vestígios digitais no 
local em que se encontram instalados os equipamentos 
computacionais, enquanto ligados e em funcionamento 
normal.  Instalações de equipamentos de grande porte, não 
convencionais, ou que suscitem o risco de perda de 
informações significativas ou ainda, a inviabilização da 
perícia são exemplos dessas circunstâncias. Destaque-se 
também a situação cada vez mais freqüente da possibilidade 
de haver configurada proteção por criptografia sobre os 
conteúdos armazenados em dispositivos de mídia dos 
equipamentos computacionais, o que também justifica 
procedimentos de análise forense live.
 Em análises forenses realizadas em equipamentos ligados e 
conectados, é possível identificar processos ativos, dados em 
uso pelos processos dispostos em memória, conexões de rede 
abertas, além de ser possível resgatar conteúdos de dados 
armazenados sem o efeito de uma possível e indesejada 
proteção criptográfica, considerado o ponto de vista do perito.

II. DADOS EM MEMÓRIA

A. Visão geral das informações armazenadas na memória 
 Tudo o que está sendo executado em um computador é 
armazenado temporariamente na memória, seja na memória 
volátil, seja no arquivo de paginação relacionado com a 
memória virtual. Assim, por meio da extração de uma imagem 
da memória conhecida como dump de memória é possível 
identificar a relação dos processos em execução; é também 
viável estabelecer uma relação entre os processos de modo a 
identificar que processos tenham iniciado outros processos; da 
mesma forma, é possível identificar quais são os arquivos, 
bibliotecas, chaves de registro ou sockets que estavam em uso 
por cada processo. Em resumo, é possível mapear como o 
sistema estava sendo utilizado no momento da geração do 
dump da memória. 
 É possível também recuperar programas executáveis 
armazenados em memória, de modo a viabilizar ao perito a 
análise desses códigos, especialmente aqueles desconhecidos e 
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que eventualmente serão classificados como artefatos 
maliciosos capazes de executar ou facilitar a execução de 
crimes. 
 Da mesma forma que os programas em execução 
permanecem gravados em memória, seus dados de trabalho 
também assim se encontram. Assim, é possível que sejam 
recuperadas informações variadas, como, por exemplo, uma 
senha que porventura ainda esteja armazenada em forma 
textual na memória bem como outras informações específicas 
que podem ser recuperadas quando se conhece seu formato, 
posição e outras características úteis.  

B. Ferramentas para gerar dumps de memória 
 Na maioria das vezes, para se conseguir um dump de 
memória, a opção mais simples e direta é a utilização de uma 
ferramenta específica para esta atividade. Tais ferramentas 
realizam uma leitura bit-a-bit da memória copiando todo o seu 
conteúdo para um arquivo, o próprio dump de memória. Como 
imagem espelho da memória, este arquivo terá o mesmo 
tamanho físico da memória do computador. Assim, em um 
computador com 2 gigabytes de memória RAM (Random 
Access Memory) o arquivo de dump terá os mesmos 2 
gigabytes.
 Embora existam diversas ferramentas voltadas à geração de 
dumps de memória, este artigo limita-se a apresentar duas 
ferramentas específicas que podem ser utilizadas para esta 
tarefa, de maneira simples e com resultados diretos e precisos. 

Uma delas é o MDD (ManTech Memory DD) [5], 
ferramenta freeware, que pode ser executada nas diversas 
versões do Windows, desde o 2000 até o 2008, incluindo 
também o XP e Vista. O arquivo com o dump é gerado no 
formato binário sem formatação; é gerado por padrão também 
o hash do tipo MD5 (Message Digest version 5) do conteúdo 
do arquivo. Esse hash será útil na garantia da cadeia da 
custódia que será discutida em seção específica deste trabalho. 
 O MDD é um arquivo executável com menos de 100
kilobytes de tamanho, que não precisa ser instalado no sistema 
no qual se deseja fazer a coleta, podendo ser executado a 
partir de mídias removíveis, de maneira prática e simples. 
Basicamente, é preciso apenas informar o nome do arquivo 
que será gerado, como pode ser visto a seguir: 
 
D:\>mdd_1.3.exe ‐o DumpMemoriaMDD.dmp 
 ‐> mdd 
 ‐> ManTech Physical Memory Dump Utility 
      Copyright (C) 2008 ManTech Security & Mission Assurance 
 ‐> This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details use option `‐w' 
      This  is  free  software,  and  you  are  welcome  to  redistribute  it  under  certain 
conditions; use option `‐c' for details. 
 ‐> Dumping 2037.24 MB of physical memory to file 'DumpMemoriaMDD.dmp'. 
 
 521534 map operations succeeded (100) 
 0 map operations failed 
 took 54 seconds to write 
 MD5 is: 2f40ac650fbf88b53517a650a5256222 

 
 Outra opção de ferramenta é o Win32DD [15], também do 
tipo freeware, que pode ser executada na maioria das versões 
do Windows, não precisa ser instalado e tem menos de 100 
kilobytes. O Win32DD também gera o hash do arquivo 
armazenado com o dump da memória, porém o algoritmo 
usado é o SHA1 (Secure Hash Algotithm version 1). Da 

mesma forma que o MDD o Win32DD gera um dump com 
toda a memória RAM no momento de sua execução, como 
pode ser visto a seguir: 

D:\>win32dd.exe DumpMemoriaWin32DD.raw 
  Win32dd ‐ v1.2.2.20090608 ‐ Kernel land physical memory acquisition 
  Copyright (c) 2007 ‐ 2009, Matthieu Suiche <http://www.msuiche.net> 
 
    Name                          Value 
    ‐‐‐‐                            ‐‐‐‐‐ 
    File type:                     Raw dump 
    Acquisition method:  \\Device\\PhysicalMemory 
    Content:                      Full physical address space 
    Destination path:         \??\D:\DumpMemoriaWin32DD.raw 
    O.S. Version:                 Microsoft Windows Vista Home Premium Edition, 32‐bit SP 1  
    Computer name:          GILSONNTB 
 
    Physical memory in use:        55% 
    Physical memory size:          2086136 Kb (   2037 Mb) 
    Physical memory available:   920168   Kb (     898 Mb) 
    Paging file size:                 4415272 Kb (   4311 Mb) 
    Paging file available:          2943468 Kb (   2874 Mb) 
    Virtual memory size:            2097024 Kb (   2047 Mb) 
    Virtual memory available:     2069044 Kb (   2020 Mb) 
    Extented memory available:   0 Kb               (          0 Mb) 
    Physical page size:             4096 bytes 
    Minimum physical address:    0x110000 
    Maximum physical address:  0x7F66F000 
    Address space size:             2137456640 bytes (2087360 Kb) 
    Acquisition started at:         [6/7/2009 (DD/MM/YYYY) 18:8:5 (UTC)] 
 
    Processing....Done. 
 
    Acquisition finished at:      [6/7/2009 (DD/MM/YYYY) 18:13:44 (UTC)] 
    Time elapsed:                   5:38 minutes:seconds (338 secs) 
    Created file size:               2137456640 bytes (   2038 Mb) 
    NtStatus (troubleshooting):    0x00000103 
    Total of written pages:          537135 
    Total of inacessible pages:     0 
    Total of accessible pages:       537135 
 
    SHA1: B2688FE6D6404F28586AFE6B3A15209EF27C329A 
 
    Physical memory in use:       56% 
    Physical memory size:          2086136 Kb (   2037 Mb) 
    Physical memory available:     914812   Kb (     893 Mb) 
    Paging file size:                 4415272 Kb (   4311 Mb) 
    Paging file available:          2930420 Kb (   2861 Mb) 
    Virtual memory size:            2097024 Kb (   2047 Mb) 
    Virtual memory available:     2069044 Kb (   2020 Mb) 
    Extented memory available:   0 Kb               (          0 Mb) 
    Minimum physical address:    0x110000 
    Maximum physical address:   0x7F66F000 
    Address space size:             2137456640 bytes (2087360 Kb) 

 Independentemente da ferramenta utilizada para a geração 
do dump de memória, este pode ser processado pelo sistema  
Volatility, a ser discutido na sequência deste trabalho, desde 
que o dump tenha sido gerado no formato raw,

C. Outros meios para a obtenção de dumps de memória 
 Nem sempre será possível instalar uma ferramenta no 
sistema para o qual se deseja gerar o dump de memória. Em 
alguns casos, nem a simples execução será viável. Em 
especial, em computadores alvos de operações de busca e 
apreensão, nos quais o perito não pode alterar o sistema, sob 
pena de contaminação e nulidade da prova. 
 Uma primeira alternativa é buscar por arquivos de dump já 
armazenados no computador. Vale ressaltar que, neste caso, as 
informações do dump não corresponderão ao momento atual 
do sistema, mas a algum momento passado, quando aquele 
arquivo foi gerado. O Windows, por exemplo, gera arquivos 
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de dump quando ocorrem problemas severos na execução do 
sistema operacional, que são mais especificamente chamados 
de arquivos de crash dump. Por padrão estes arquivos são 
armazenados em “c:\windows\” ou “c:\winnt\” com o nome 
“memory.dmp”. No caso do Windows XP e Vista, a opção 
padrão de geração do dump é em formato reduzido, na qual 
não se copia toda a memória, mas apenas a parte necessária à 
identificação e caracterização da falha ocorrida. No entanto, 
esses sistemas podem ser configurados para gerar dumps de 
memória completos, da mesma forma que fazem as 
ferramentas discutidas na seção anterior. O formato padrão 
dos sistemas Windows para servidores como o 2000, 2003 e 
2008 é o formato completo. O formato de dump bem como a 
forma de armazenamento do mesmo podem ser configurados 
na opção “Configurações Avançadas do Sistema”, guia 
“Avançado”, item “Inicialização e Recuperação”, no ícone 
“Sistema” do “Painel de Controle”. 
 Uma alternativa complementar é coletar os arquivos de 
paginação “c:\pagefile.sys” ou o arquivo de hibernação 
“c:\hyberfil.sys”. O primeiro contém parte da memória que 
tenha passado pelo processo de paginação [13]. O segundo 
contém uma cópia da memória RAM no momento em que o 
sistema foi comandado a entrar no modo de hibernação.    Na 
maioria das vezes, os dois arquivos contêm informações 
privilegiadas ou confidenciais. Além disso, o arquivo de 
hibernação tem todas as informações da memória, tal qual um 
dump completo. Os arquivos de paginação e hibernação 
também podem ser explorados pela solução Volatility, como 
será apresentado em seção específica deste trabalho. 
 Caso a suspeita ou a necessidade de análise recaia sobre um 
processo específico, ou sobre um conjunto deles, é possível, 
no Windows Vista, a obtenção de um dump de memória 
somente daquele processo. O próprio sistema operacional 
fornece o mecanismo com a funcionalidade. Basta abrir o 
gerenciador de tarefas (CTRL+ALT+ESC), selecionar o 
processo desejado, clicar com o botão direito e acessar a 
opção “Criar despejo de memória”. O arquivo será criado no 
diretório temporário do usuário logado, com o nome do 
processo seguido da extensão “.dmp”. Como esta opção não 
existe no XP e o Volatility ainda não analisa dumps de 
memória do Vista, esta alternativa pode não oferecer 
resultados imediatos, mas poderá ser útil quando o Volatility
passar a suportar os novos sistemas operacionais da Microsoft. 
 Finalmente, uma opção que pode trazer bons resultados 
para a atividade pericial quando o sistema está bloqueado e há 
suspeita de uso de sistemas de criptografia de armazenamento, 
é a exploração de uma vulnerabilidade de projeto do DMA 
(Direct Memory Access), que independe do sistema 
operacional em uso. Um ataque explorador viável é o “Hit by 
bus, owned by iPod” [1]. Como restrição, destaque-se que essa 
técnica só funcionará em sistemas que disponham de portas do 
tipo firewire ou slots do tipo express card. Outra ressalva a 
fazer é que este ataque nem sempre será bem sucedido, pois o 
sistema poderá reiniciar, a memória poderá não ser 
completamente copiada, ou poderá simplesmente não 
funcionar.  Logo, deverá ser utilizado apenas como uma 
tentativa que poderá ou não gerar o resultado desejado. Sua 
concepção como um procedimento padrão e comprometido 
com resultados sempre efetivos não é adequada, porquanto 

uma tentativa sem sucesso poderá desgastar a credibilidade do 
perito.  Obviamente, esse tipo de procedimento pode ser muito 
útil nos casos nos quais o sistema está bloqueado e utiliza 
solução para criptografia de armazenamento, e não se tem 
acesso à chave para acesso aos arquivos. Em tal cenário, as 
técnicas usuais provavelmente não gerariam resultados 
satisfatórios e a técnica de ataque referida poderia trazer 
algum melhor resultado. O estudo e o detalhamento desse 
ataque extrapolam o escopo deste trabalho, e portanto não 
serão discutidos. 

III. PROCEDIMENTOS PERICIAIS PARA ANÁLISE DE DADOS EM 
MEMÓRIA

A. Atendimento a quesitos 
 Via de regra, os procedimentos periciais estão atrelados a 
investigações de crimes e objetivam responder perguntas e 
esclarecer aspectos circunstanciais sobre ocorrências de 
crimes como “o que ocorreu?”, “onde?”, “quando?”, “qual o 
meio empregado?”, “de que forma foi utilizado?”, “quem foi o 
autor?”.  Este conjunto de seis perguntas, com a adição da 
questão “por que?”, é conhecido no ramo da criminalística 
como o heptâmero das circunstâncias de Quintiliano [3] e 
constitui-se como fundamento nas metodologias de 
investigação criminal.  No trabalho conjunto de investigação, 
cabe ao perito responder formalmente quesitos relacionados 
aos vestígios angariados. Os quesitos são usualmente 
elaborados pela autoridade policial condutora do processo 
investigatório, embora o Código de Processo Penal brasileiro 
em seu artigo 159, faculte tal prerrogativa também ao 
Ministério Público, ao assistente de acusação, ao ofendido, ao 
querelante e ao acusado [2].  
 No caso de perícias computacionais, especificamente as 
perícias em dados de memória volátil registrados em um dump 
de memória, são viabilizadas respostas para vários tipos de 
quesitos, a saber, dentre outros: 
− Quais são a data e hora da imagem da memória? 
− Que programas estavam em execução? 
− Que serviços de rede o computador executava? 
− Que serviços de rede o computador usava? 
− A que outros computadores o computador periciado estava 

conectado? 
− Que arquivos estavam em uso pelos programas em 

execução no computador? 
− Que faixas de endereços de memória estavam em uso por 

cada programa? 
− Que versões de sistemas operacionais estavam carregadas 

no computador? 
− Que mapeamentos de endereços físicos para endereços 

virtuais havia no computador? 

B. Cadeia de custódia 
 Basicamente, a cadeia de custódia pode ser entendida como 
um conjunto de processos de controle de integridade, 
disponibilidade e idoneidade do vestígio desde a sua 
descoberta até o seu efetivo descarte ou utilização como 
elemento probatório nas instâncias da Justiça. 
 As perícias em memória volátil também se subordinam aos 
aspectos da cadeia de custódia, e cuidados essenciais devem 
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ser observados nos procedimentos de coleta, processamento e 
produção de resultados.  
 No procedimento de coleta dos dados de memória, é 
importante que a produção do dump de memória seja realizada 
de maneira automática, sem nenhuma intervenção ou 
interferência que possa afetar o conteúdo da memória 
enquanto ocorrer a extração. Também é essencial que o 
arquivo gerado para posterior análise seja uma imagem exata 
da memória, bit a bit, com vistas à manutenção da integridade 
do vestígio. Em geral, as ferramentas específicas para geração 
de dumps cuidam para que os aspectos acima sejam 
observados.  
 Imediatamente após a coleta, sugere-se que o arquivo de 
dump de memória seja submetido a uma função resumo (hash)
que associará o conteúdo do arquivo a uma seqüência 
numérica única, de modo que, em termos práticos, caso ocorra 
qualquer alteração no conteúdo do arquivo, não seja possível 
validar ou reproduzir o mesmo hash. Outras providências 
interessantes são a gravação do arquivo em mídia não 
alterável ou a habilitação dos atributos do arquivo para 
“somente leitura”. 
 Na fase de processamento dos dados de memória 
representados pelo arquivo de dump, sob a ótica da cadeia de 
custódia, devem ser observados os aspectos de funcionalidade, 
confiabilidade e eficiência como atributos de qualidade de 
software [4] do sistema empregado para extrair dados do 
arquivo de dump, considerando basicamente que o sistema 
realize exatamente aquilo que se propõe a realizar, de maneira 
funcional, confiável e eficiente, não permitindo erros de 
operação e especialmente da interpretação dos dados 
analisados. 
 Na formalização dos resultados, o perito deve cuidar em 
expor as evidências, suas interpretações e deve também 
apresentar a metodologia de análise e as etapas do seu 
trabalho, ressaltando os controles de garantia da cadeia de 
custódia. 

C. Conclusões periciais 
A perícia da memória volátil de um determinado 

computador por meio da análise de um dump de memória 
pode identificar inequivocamente a ocorrência de 
determinadas condutas delituosas realizadas com o apoio de 
computadores.  

O modelo de arquitetura dos computadores modernos, 
baseado na arquitetura de Von Neumann [13] tem como 
característica básica o conceito de programa armazenado, que 
propõe que os programas em execução no computador devem 
estar carregados em memória, assim como os dados 
manuseados por eles.  Em termos práticos e do ponto de vista 
pericial, isso significa que o uso de computador em atividades 
ilícitas sempre deixará vestígios na memória volátil em tempo 
de execução dos programas empregados. 

A título ilustrativo são apresentadas a seguir algumas 
atividades maliciosas e alguns dos vestígios relacionados que 
podem ser extraídos da memória volátil em situações 
específicas e, consequentemente, subsidiar o trabalho pericial. 

TABELA I
ATIVIDADES MALICIOSAS E VESTÍGIOS

− Furto de 
identidades e 
senhas com uso 
de programas 
espiões 
instalados 
remotamente 

−Conexões com outros computadores usando serviços 
de transferência de arquivos suspeitos; 

−Códigos fontes carregados para edição com 
funcionalidades típicas; 

−Códigos executáveis componentes de soluções 
“cliente-servidor” típicas; 

−Arquivos de texto e/ou de imagens carregados para 
edição com mensagens forjadas em nome de 
instituições terceiras para ludibriar pessoas comuns; 

−Serviço ativo de e-mail recebendo mensagens 
automáticas com dados e senhas de contas bancárias, 
cartões de crédito e outros; 

− Pedofilia −Conexões com outros computadores usando serviços 
de transferência de arquivos suspeitos; 

−Arquivos de imagem ou vídeo suspeitos carregados 
para edição e visualização; 

−Histórico de navegação armazenado na registry
contendo endereços de sítios de pedofilia; 

−Serviço ativo de e-mail e/ou mensagens instantâneas 
enviando ou recebendo mensagens com imagens e 
vídeos de pedofilia anexados; 

− Ameaças e 
extorsões 

− Espionagem 
industrial 

−Arquivos de texto, imagem, vídeos e outros contendo 
informações reservadas de pessoas, comerciais e/ou 
industriais, carregados para edição e visualização; 

−Serviço ativo de e-mail e/ou mensagens instantâneas 
recebendo mensagens relacionadas a ameaças, 
extorsões ou espionagem industrial; 

− Spam −Códigos executáveis de servidores simples de correio 
eletrônico;  

−Tabelas ou códigos carregados relacionando 
servidores de correio na Internet com configurações 
de relay abertas; 

−Arquivos de texto e/ou de imagens carregados para 
edição com mensagens comerciais não solicitadas 

−Tabelas carregadas com grande número de endereços 
de e-mail, identidades e perfis de sítios de 
relacionamento, e contas de serviços de mensagens 
instantâneas; 

−Serviço ativo de correio eletrônico ou mensagens 
instantâneas enviando mensagens com conteúdo 
comercial não solicitado; 

− Hospedagem de 
arquivos ou 
sítios de 
pedofilia, 
pirataria, 
comércio de 
drogas, armas e 
outros ilícitos 

−Serviço web ativo e servidores web carregados com 
páginas típicas; 

− Informações do serviço web e das páginas hospedadas 
na máquina armazenadas na registry;

−Conexões web de entrada abertas com requisições 
para páginas hospedadas suspeitas; 

− Invasões 
− Operação de 

bots
− Uso de rootkits

−Códigos executáveis componentes de soluções 
“cliente-servidor” típicas; 

−Conexões com outros computadores usando serviços 
e portas não convencionais e suspeitos; 

− Articulação 
criminosa 

− Terrorismo 

−Arquivos, planilhas, mensagens instantâneas ou e-
mail carregados com informações de alvos e 
comparsas, atribuições, endereços e telefones, 
movimentações financeiras suspeitas, planejamento e 
tarefas suspeitas; 
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IV. UMA OPÇÃO DE FERRAMENTA PARA EXTRAÇÃO DE DADOS 
DE DUMPS: VOLATILITY

A. Introdução à ferramenta Volatility 
Volatility é uma coleção de ferramentas abertas destinada à 

extração de conteúdos digitais armazenados em memória 
volátil de sistemas operacionais Windows XP. Construído em 
linguagem Python, foi concebido para funcionar em qualquer 
plataforma de sistema operacional para a qual exista 
implementação de Python, de forma totalmente independente 
do sistema em investigação.  
 A ferramenta idealizada pela Volatile Systems propõe uma 
plataforma de apoio à coleta e análise de evidências digitais 
contidas em memória volátil, proporcionando a obtenção de 
um variado conjunto de informações ali armazenadas, a saber: 
− Data e hora da imagem da memória RAM 
− Processos em execução 
− Sockets de rede abertos 
− Conexões de rede abertas 
− DLLs carregadas para cada processo 
− Arquivos abertos para cada processo 
− Chaves de registro para cada processo 
− Memória endereçável de um processo 
− Módulos do kernel do sistema operacional 
− Mapeamento de endereços físicos para endereços virtuais 
− Informações do Virtual Address Descriptor.
 Como funcionalidades adicionais do conjunto Volatility,
destacam-se a capacidade de realizar varredura no dump em 
busca de processos, sockets, conexões e módulos carregados, 
o suporte transparente a vários formatos de dumps, a 
conversão automatizada entre formatos e a possibilidade de 
uso de módulos de terceiros.  
 A arquitetura do Volatility sustenta-se basicamente em três 
pilares: espaço de endereços, objetos e perfis, e módulos de 
visão de dados. O espaço de endereços diz respeito à 
organização da memória; os objetos são uma abstração para os 
dados encontrados em memória; e os módulos de visão de 
dados referem-se à localização dos objetos na memória e a 
respectiva extração desses objetos [14]. 

B. Instalação  
 Nesta seção são apresentados os passos necessários para a 
correta instalação da ferramenta e de seus pré-requisitos em 
sistemas operacionais como o Windows XP ou Vista.  

1. Realizar o download do Python [10] – necessário – o 
Volatility é formado por um conjunto de scripts
desenvolvidos em Python, sendo essa plataforma 
necessária para a execução dos mesmos. 

2. Instalar o Python em modo padrão – nenhuma alteração 
nas opções de instalação é necessária. 

3. Realizar o download do Volatility [14]. 
4. Descompactar o arquivo baixado. 
5. Abrir uma janela de prompt de comando e testar o 

funcionamento do Python e do Volatility, com o comando: 

 
c:\Python30\python.exe c:\Volatility\volatility 
        Volatile Systems Volatility Framework v1.3 
        Copyright (C) 2007,2008 Volatile Systems 
        Copyright (C) 2007 Komoku, Inc. 
        This is free software; see the source for copying conditions. 
        There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE. 
        usage: c:\Volatility\volatility cmd [cmd_opts] 
        Run command cmd with options cmd_opts 
        For help on a specific command, run 'c:\Volatility\volatility cmd ‐‐help' 
        Supported Internel Commands: 
                connections       Print list of open connections 
                connscan          Scan for connection objects 
                connscan2        Scan for connection objects (New) 
                datetime            Get date/time information for image 
                dlllist                  Print list of loaded dlls for each process 
                dmp2raw           Convert a crash dump to a raw dump 
                dmpchk             Dump crash dump information 
                files                   Print list of open files for each process 
                hibinfo               Convert hibernation file to linear raw image 
                ident                  Identify image properties 
                memdmp           Dump the addressable memory for a process 
                memmap           Print the memory map 
                modscan           Scan for modules 
                modscan2         Scan for module objects (New) 
                modules            Print list of loaded modules 
                procdump          Dump a process to an executable sample 
                pslist                 Print list of running processes 
                psscan              Scan for EPROCESS objects 
                psscan2            Scan for process objects (New) 
                raw2dmp           Convert a raw dump to a crash dump 
                regobjkeys        Print list of open regkeys for each process 
                sockets      Print list of open sockets 
                sockscan          Scan for socket objects 
                sockscan2        Scan for socket objects (New) 
                strings      Match physical offsets to virtual addresses  
                thrdscan         Scan for ETHREAD objects 
                thrdscan2          Scan for thread objects (New) 
                vaddump           Dump the Vad sections to files 
                vadinfo      Dump the VAD info 
                vadwalk           Walk the vad tree 
        Supported Plugin Commands: 
        Example: volatility pslist ‐f /path/to/my/file 
 

 O auxílio para cada opção pode ser obtido com o seguinte 
comando: 

c:\Python30\python.exe  c:\Volatility\volatility pslist ‐‐help 
Usage: pslist [options] (see ‐‐help) 
Options: 
  ‐h,         ‐‐help show this help message and exit 
  ‐f FILENAME,   ‐‐file=FILENAME (required) XP SP2 Image file 
  ‐b BASE,     ‐‐base=BASE  Physical offset of dir table base 
  ‐t TYPE,     ‐‐type=TYPE  Identify the image type (pae, nopae, auto) 
 

 Desta forma, a ferramenta estará pronta para ser usada, 
porém é necessário que o arquivo com a imagem de memória 
esteja disponível para ser trabalhada. 
 A instalação em sistemas do tipo Linux praticamente não 
difere do que foi descrito nesta seção. Basta que o Python
esteja instalado e os arquivos do Volatility estejam 
descompactados em uma pasta qualquer. Neste caso, é 
recomendável que as permissões dos diretórios e arquivos 
sejam configuradas de modo seguro, evitando a exposição 
desnecessária do sistema. Estas configurações extrapolam o 
escopo deste trabalho, contudo poderão ser consultadas em 
[12]. 

C. Funcionamento e uso 
 Nesta seção são apresentados os resultados de algumas 
opções disponibilizadas pela ferramenta Volatility para a 
extração de informações da memória. Uma boa alternativa 
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para os primeiros testes com a ferramenta é usar um arquivo 
com um dump de memória disponibilizado pelo NIST 
(National Institute of Standards and Technology), [8]. 
 Primeiramente, a opção ident pode ser utilizada para 
identificar a imagem e mostrar a data e hora em que o dump
foi gerado. 
 

c:\Python30\python.exe c:\Volatility\volatility ident ‐f c:\memory‐images\xp‐laptop.img 
              Image Name: c:\memory‐images\xp‐laptop.img 
              Image Type: Service Pack 2 
                   VM Type: nopae 
                 DTB: 0x39000 
                 Datetime: Mon Jul 14 16:37:25 2009 
 

Outra opção é gerar uma relação dos processos que estavam 
em execução. Esta relação inclui o identificador numérico do 
processo (Pid), o identificador numérico do pai do processo 
(PPid), bem como outras informações úteis para comprovar o 
que estava sendo executado na máquina. 
 
c:\Python30\python.exe c:\Volatility\volatility pslist ‐f c:\memory‐images\xp‐laptop.img 

Name                 Pid      PPid     Thds  Hnds   Time 
System               4         0         61        1140    Thu Jan 01 00:00:00 1970 
smss.exe            448     4         3          21        Sat Jul 14 13:27:13 2009 
csrss.exe            504     448     12        596      Sat Jul 14 13:27:40 2009 
winlogon.exe    528      448     21        508      Sat Jul 14 13:27:41 2009 
services.exe       580      528     18        401      Sat Jul 14 13:27:41 2009 
lsass.exe             592      528     21        374      Sat Jul 14 13:27:42 2009 
svchost.exe        740      580     17        198      Sat Jul 14 13:27:43 2009 
svchost.exe        800      580     10        302      Sat Jul 14 13:27:44 2009 
svchost.exe        840      580     83        1589    Sat Jul 14 13:27:44 2009 
Smc.exe             876      580     22        423      Sat Jul 14 13:27:45 2009 
svchost.exe       984      580     6          90        Sat Jul 14 13:27:47 2009 
firefox.exe         2160    1812   6          182      Sat Jul 14 13:27:53 2009 
PluckSvr.exe      944      740     9          227      Sat Jul 14 13:27:57 2009 
iexplore.exe      2392   1812   9          365      Sat Jul 14 13:28:01 2009 
PluckTray.exe    2740   944     3         105      Sat Jul 14 13:28:03 2009 

 

 Também de grande utilidade para os procedimentos 
periciais é a geração da relação de conexões e sockets que 
estavam ativos no sistema no momento do dump de memória. 
Para isso, as opções connscan e sockets podem ser utilizadas. 

c:\Python30\python.exe c:\Volatility\volatility connscan ‐f c:\memory‐images\xp‐
laptop.img 

Local Address          Remote Address        Pid 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐    ‐‐‐‐‐‐ 
192.168.2.7:1164   66.179.81.247:80       944 
192.168.2.7:1082   205.161.7.134:80      2392 
127.0.0.1:1055        127.0.0.1:1056           2160 
192.168.2.7:1077   64.62.243.144:80     2392 
192.168.2.7:1066   199.239.137.200:80  2392 
127.0.0.1:1056        127.0.0.1:1055           2160 
 
 

c:\Python30\python.exe c:\Volatility\volatility sockets ‐f c:\memory‐images\xp‐
laptop.img 

Pid      Port     Proto  Create Time 
4     138     17        Sat Jul 14 13:27:30 2009 
4     0          47       Sat Jul 14 13:27:34 2009 
2160   1055    6         Sat Jul 14 13:27:56 2009 
2392    1064    17       Sat Jul 14 13:28:04 2009 
2392    1077    6         Sat Jul 14 13:28:07 2009 
4           445      6         Sat Jul 14 13:27:38 2009 
2392     1066    6         Sat Jul 14 13:28:08 2009 
2392     1082    6         Sat Jul 14 13:28:11 2009 
4           139      6         Sat Jul 14 13:27:48 2009 
4           1028    6         Sat Jul 14 13:27:55 2009 
2160    1056    6         Sat Jul 14 13:27:58 2009 
4           445      17       Sat Jul 14 13:28:01 2009 

D. Extração de hashs do tipo SAM e visualização das senhas
 Uma informação interessante, muitas vezes disponível na 

memória são os hashs do tipo SAM (Security Account 
Manager). Cada usuário do sistema operacional tem uma 
senha cadastrada, armazenada na forma de um hash. Estes 
hashs são considerados e tratados como informação 
confidencial pelo sistema operacional, pois com acesso a eles, 
outros procedimentos de ataque podem ser executados de 
modo a conseguir a obtenção efetiva de senhas que permitirão 
acessos não autorizados no sistema. Sob o ponto de vista da 
perícia, caso haja respaldo judicial, este procedimento pode 
permitir acesso ao sistema e até mesmo aos arquivos 
criptografados, caso a criptografia esteja atrelada à senha de 
acesso ao sistema. 

A tarefa de recuperação de senhas a partir dos hashs 
armazenados em memória pode ser dividida em três etapas: a 
obtenção do dump de memória, já discutida; a extração dos 
hashs do dump e a quebra dos hashs com a visualização das 
senhas. 
 Para a extração dos hashs é necessário que o Volatility
esteja instalado, no entanto, outros dois módulos são 
necessários o pyCrypto [9] e o módulo “Volatility Plugin from 
Moyix” [7]. Os seguintes passos devem ser seguidos: 
1. Realizar o donwload do “Volatility Plugin from Moyix”,

descompactar os pacotes e copiá-los sobre as pastas 
originais do Volatility, sobrescrevendo os arquivos 
existentes nas seguintes pastas: forensics, memory_objects
e memory_plugins.

2. Realizar o donwload do pyCrypto e instalá-lo em suas 
configurações padrão. 

3. Supondo que o dump de memória (xp-laptop.img) esteja 
disponível, executar o seguinte comando:  

c:\Python30\python.exe c:\Volatility\volatility hivescan ‐f c:\memory‐images\xp‐
laptop.img 
Offset (hex) 
47367992 0×1b0e738 
47513752 0×1b4a738 
...........corte................. 
52157104 0×1e1cd870 
54816208 0×1f9604f0 
 

4. Com base no primeiro offset apresentado, executar o 
seguinte comando: 

c:\Python30\python.exe c:\Volatility\volatility hivelist ‐f c:\memory‐images\xp‐
laptop.img ‐o 0×1b0e738 
Address Name 
0xe1bc4006 \Documents and Settings\Administrator\NTUSER.DAT 
0xe1afeb68 \Documents and Settings\LocalService\Local Settings\Application 
Data\Microsoft\Windows\UsrClass.dat 
0xe1c4c006 \Documents and Settings\LocalService\NTUSER.DAT 
0xe1c004d8 \Documents and Settings\NetworkService\NTUSER.DAT 
0xe1619b68 \WINDOWS\system32\config\software 
0xe161bb68 \WINDOWS\system32\config\default 
0xe1751b68 \WINDOWS\system32\config\SAM 
0xe1637006 \WINDOWS\system32\config\SECURITY 
0xe1256756 \WINDOWS\system32\config\system 
 

5.  O comando seguinte é montado com a localização (offset)
dos arquivos system e SAM, gerando os hashs desejados. 

c:\Python30\python.exe c:\Volatility\volatility hashdump ‐f c:\memory‐images\xp‐
laptop.img ‐y 0xe1256756 ‐s 0xe1751b68 
Extracted SAM :  
Administrator:500:5CB625623A24D503EF3335D9CAEF53BF:BB7B0AC2BDCA5BECEB1B2
90EE97FA32F::: 
Guest:501:AAD3B435B51404EEAAD3B435B51404EE:31D6CFE0D16AE931B73C59D7E0C
089C0::: 
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gilsonm:1000:02D7F8F3A0A48C3B6CF90A2DDECFFFDB:127069A1E054864C319A13B17
9EB2037::: 
operador:1001:AAF63EC2074BA90FAAD3B435B51404EE:9EECB7BC0F6FC26F1FDCBD91
E9FE4B7C::: 
usuario:1002::78BCCAEE08C90E29AAD3B435B51404EE:972E8E7D5568F70AC896B2C76
E1395DC::: 
 
 

6. Gerar um arquivo texto com o resultado do comando 
anterior.  

7. Baixar e instalar a ferramenta SamInside [11].  
8. Executar a ferramenta e importar o arquivo no item “File”,

opção “Import from PWDUMP file”. As senhas serão 
apresentas em tela como abaixo; um ataque de força bruta 
também pode ser comandado: 

 

V. ESTUDO DE CASO APLICADO À PERÍCIA FORENSE

 O objetivo deste estudo de caso é mostrar como as 
ferramentas apresentadas neste trabalho podem ser usadas 
pelos peritos e ser úteis na resposta a quesitos que podem 
gerar provas fortes e embasar uma investigação em curso. 
 Para a apresentação deste estudo de caso, foi instalado um 
ambiente de laboratório com um sistema Windows XP, no 
qual foram instalados e configurados: 

1. O software eMule,  um cliente P2P (Peer to Peer), que é 
comumente encontrado em boa parte dos computadores 
domésticos e que pode ser usado como ferramenta de 
apoio aos crimes cibernéticos no compartilhamento e 
transferência de imagens, pedofilia, programas maliciosos 
ou outras informações. 

2. Um programa malicioso, criado por crackers para o roubo 
de credenciais de acesso, em especial de acessos aos 
serviços de Internet Banking. Neste caso foi utilizado o 
kb1.exe, um banker já obsoleto, mas adequado ao 
propósito didático deste trabalho. 

3. Todas as ferramentas descritas neste trabalho, objetivando 
simplificar a extração e a análise de informações da 
memória. 

 Primeiramente, um dump de memória (CasoTeste1.dmp) 
foi gerado por meio da ferramenta MDD, já apresentada. 
 Uma relação de processos foi gerada com a opção pslist do 
Volatility; somente a parte que nos interessa é mostrada 
abaixo,  contendo o identificador dos processos do eMule e do 
banker:

Name               Pid      PPid    Thds  Hnds   Time 
Kb1.exe           712     5         1          11        Thu Jul 16 01:15:07 2009 
emule.exe       983    337     9        231      Thu Jul 16 01:15:43 2009 

 De forma semelhante, utilizando as opções connscan e 
sockets do Volatility, são identificados os endereços IP 
(Internet Protocol), portas e protocolos em uso pelos dois 
programas: 

Local Address            Remote Address        Pid 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐      ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐    ‐‐‐‐‐‐ 
189.15.129.17:1078     194.67.36.117:80       712 
189.15.129.17:51259    38.107.164.24:4661  983 
127.0.0.1:51259           127.0.0.1:4661           983 
 
Pid      Port     Proto  Create Time 
712    25     6        Thu Jul 16 01:15:13 2009 
983    4661  6    Thu Jul 16 01:15:52 2009 

 

 Em especial, é interessante mapear quais arquivos, chaves 
de registro e DLL’s estão em uso pelo banker. Para isso, as 
opções files, regobjkeys e dlllist do Volatility podem ser 
usadas. Vale a pena especificar o número do processo (712) 
com a opção -p:

Pid: 712 
File   \WINDOWS\system32 
File   \net\NtControlPipe11 
File   \Endpoint 
 
Pid: 712 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Hardware 
Profiles\Current\System\CurrentControlSet\SERVICES\TSWDD\DEVICE1 

 
Command line : C:\WINDOWS\System32\kb1.exe 
Base             Size           Path 
0x1000000     0xa000     C:\WINDOWS\System32\kb1.exe 
0x7c800000   0xf4000    C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll 
0x76f20000   0x27000    C:\WINDOWS\System32\DNSAPI.dll 

 Uma outra possível necessidade da investigação é 
identificar se o referido software realmente é malicioso, se é 
capaz de capturar e enviar informações confidenciais ao 
suposto criminoso. Para isso, o perito poderá extrair o 
executável do dump da memória, tendo acesso ao mesmo 
código objeto que estava em execução na máquina 
investigada, e monitorar seu comportamento em um ambiente 
de análise de artefatos, verificando suas características e 
eficácia. A extração pode ser feita da seguinte forma: 

c:\Python30\python.exe c:\Volatility\volatility procdump –p 712 ‐f 
c:\Gilson\CasoTeste1.dmp 

************************************************************************ 
Dumping kb1.exe, pid: 712   output: executable.712.exe 
 
C:\Gilson>dir 
O volume na unidade C não tem nome. 
O Número de Série do Volume é D3CB‐38F9 
Pasta de C:\Gilson 
16/07/2009  02:14    <DIR>          . 
16/07/2009  02:14    <DIR>          .. 
16/07/2009  02:14            4.301 executable.712.exe 
               1 arquivo(s)       4.301 bytes 
               2 pasta(s)   3.467.876.864 bytes disponíveis 

 Em uma última etapa, as chaves SAM podem ser extraídas, 
processadas e quebradas conforme já exposto neste trabalho. 
Estas senhas, por comodidade do administrador ou usuário da 
máquina, além de permitir o acesso ao sistema, podem 
também coincidir com senhas de arquivos protegidos ou 
criptografados, senhas de contas de e-mail, dentre outras. 
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Logo, dentro dos limites legais de autorizações judiciais, as 
senhas reveladas podem ser testadas para acesso a outros 
sistemas do investigado. 
 Por meio da utilização plena das capacidades do Volatility
e outras ferramentas de suporte, muito mais pode ser feito. O 
que foi mostrado neste estudo de caso pode ser considerado 
significativo em termos de arcabouço probatório robusto, 
necessário à eventual atuação da Justiça. 

VI. CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS

A necessidade crescente de análises periciais mais 
completas implica na adoção de novos processos que não 
somente a análise das mídias de armazenamento secundário. 
Neste sentido é necessário que procedimentos e técnicas para 
a extração e a análise de dados da memória volátil sejam bem 
definidos e adotados em benefício dos trabalhos periciais. 

Uma significativa quantidade de informações pode ser 
obtida dos dados extraídos de memória, incluindo evidências e 
provas de comportamentos maliciosos e crimes digitais. 

Nos processos de extração e análise de dados de memória, 
é fundamental que as metodologias adotadas privilegiem a 
qualidade e a precisão dos dados, e especialmente a cadeia de 
custódia dos vestígios apurados. 

Já se fazem disponíveis para a comunidade forense e de 
usuários em geral, diversas ferramentas confiáveis, de 
utilização relativamente simples, voltadas à extração de dados, 
geração de dumps de memória e análise de conteúdo de dumps
gerados. O uso combinado dessas ferramentas e outras tantas 
voltadas ao suporte técnico de sistemas operacionais pode 
agregar importante valor aos trabalhos de análise pericial em 
computadores investigados. 

Como trabalhos futuros nesse contexto, sugerem-se 
análises de desempenho e comparativas entre ferramentas, 
conceituação e elaboração de frameworks integradores de 
ferramentas voltadas à perícia de memória volátil, 
levantamentos de conceitos e diretivas de organizações de 
memória de outros sistemas operacionais, aprimoramento de 
automatizações e customizações das ferramentas periciais 
existentes, desenvolvimento de novas ferramentas ainda mais 
interativas e amigáveis, e documentações mais completas de 
metodologias periciais relacionadas. 
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Resumo—A perícia em sistemas computacionais é comumente 
praticada apenas em discos rígidos e outros dispositivos de 
armazenamento não volátil. Entretanto, evidências podem ser 
encontradas na memória principal de um computador, como 
programas e processos sendo executados, além de arquivos que 
não estão protegidos por senhas ou criptografia como nos discos 
rígidos. Pela característica da memória principal ser “volátil” 
torna-se um lugar desprezado pela maioria dos peritos, pois 
geralmente o computador já fora reiniciado ou mesmo desligado. 
Este trabalho acadêmico de final de curso de pós-graduação em 
Segurança da Informação, prova que, mesmo após a interrupção 
de energia, é possível encontrar vestígios de dados antigos 
contidos na memória RAM, seguindo os procedimentos corretos, 
como tempo, temperatura e programas específicos. Desta forma, 
podemos concluir no final deste trabalho em laboratório, que a 
memória principal (RAM) não é tão volátil e abre possibilidades 
de coleta de evidências em lugar desprezado pela maioria dos 
peritos em Forense Computacional. 

Palavras-chave—Forense Computacional, memória principal, 
perícia forense, segurança de computadores e coleta de 
evidências. 

I. INTRODUÇÃO 
TUALMENTE, os computadores estão cada vez mais 
presentes nas ações cotidianas, como comprar algum 

produto ou efetuar pagamentos de contas, e em questões mais 
pessoais, como um meio para conversar ou fazer anotações e 
registros da vida real. 

Como em todas as áreas, existem pessoas que fazem uso 
dos sistemas computacionais para a prática de atos ilícitos. 
Com isso, torna-se necessário utilizar técnicas de ciência 
forense computacional para investigar crimes que foram 
cometidos utilizando equipamentos e sistemas computacionais, 
tanto para crimes digitais, como para crimes que não foram 
cometidos através deles.  
 A forense computacional tem a função de provar que um 
crime foi praticado através de recursos computacionais, de 
forma que os resultados obtidos na perícia técnica não gerem 
dúvidas quanto a sua integridade e não repúdio, bem como 
coletar evidências para ajudar em investigações e/ou processos 
judiciais. 
 A crescente onda de crimes cometidos através de 
computadores se dá, dentre muitos casos, pelo fato das pessoas 
ainda serem leigas no que diz respeito à segurança de sistemas 
computacionais e informações, além de pensarem que a 
Internet garante o anonimato,  que se pode fazer qualquer 
coisa, e que não será punido no mundo real. 

Objetiva-se, neste trabalho, provar que é possível coletar 
dados/evidências da memória principal (RAM) mesmo após a 
máquina ter sido desligada, provando que a memória principal 
não é tão volátil, permitindo encontrar dados dependendo do 
tempo e técnicas utilizadas. Tem-se a intenção, também, de 
verificar qual a relação da temperatura com a capacidade de 
manter a informação em memória principal. 

II. FORENSE COMPUTACIONAL

 A Forense Computacional é o ramo da criminalística que 
envolve a aquisição, preservação, restauração e análise de 
evidências computacionais, tanto em elementos físicos, como 
em dados que foram processados eletronicamente e 
armazenados em mídias computacionais.  
 O propósito de um exame forense é a extração de 
informações de qualquer vestígio relacionado com o caso 
investigado, permitindo a formulação de conclusões sobre a 
denúncia feita. 
 Existem duas abordagens no que diz respeito ao objetivo 
final da análise forense, uma é a análise buscando obter 
informações de valor probante, coerentes com as regras e leis 
sobre evidências, sendo admissíveis em uma corte de justiça, 
para serem utilizadas em um processo criminal. A outra 
abordagem é o exame realizado dentro de uma empresa com o 
objetivo de determinar a causa de um incidente e assegurar que 
as medidas disciplinares sejam aplicadas aos verdadeiros 
responsáveis [13]. 

A. Evidência Digital 
 Na ciência forense existe o chamado Princípio da Troca de 
Locard [13], o qual diz que qualquer um ou qualquer coisa que 
entra num local de um crime, leva consigo algo do local e 
deixa alguma coisa para trás quando vai embora. Na área 
computacional, este princípio também é válido, mas nem 
sempre se pode determinar que um pedaço de dado foi 
derivado de um crime ou retirar esses vestígios de modo a 
serem analisados de maneira eficaz, de acordo com as 
ferramentas atuais.  
 O termo evidência digital é atribuído a toda e qualquer 
informação digital capaz de determinar que uma intrusão 
aconteceu, ou que forneça alguma ligação entre o delito e as 
vítimas ou entre o delito e o atacante.  
 A evidência digital não deixa de ser um tipo de evidência 
física, embora seja menos tangível. Ela é composta de campos 
magnéticos, campos elétricos e pulsos eletrônicos que podem 
ser coletados e analisados através de técnicas e ferramentas 
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apropriadas. Entretanto, a evidência digital possui algumas 
características próprias [13]: 

● Ela pode ser duplicada com exatidão, permitindo a 
preservação da evidência original durante a análise; 

● Com os métodos apropriados, é relativamente fácil 
determinar se uma evidência digital foi modificada;

● A evidência digital é extremamente volátil, podendo 
ser facilmente alterada durante o processo de análise.  

 Toda informação relevante deve ser coletada em uma 
varredura meticulosa para análise, respeitando dois princípios 
básicos, o da autenticidade, onde se deve garantir a origem dos 
dados, e o da confiabilidade, que assegura que os dados são 
confiáveis e livres de erros. Conforme as evidências digitais 
são encontradas, elas devem ser extraídas, restauradas quando 
necessário (caso estejam danificadas ou cifradas), 
documentadas e devidamente preservadas. Em seguida, as 
evidências encontradas devem ser correlacionadas, permitindo 
a reconstrução dos eventos relacionados ao delito. Muitas 
vezes na análise das evidências, ao correlacionar e reconstruir 
os passos, promove-se a descoberta de novas informações, 
formando um ciclo no processo de análise forense.[13] 
 As principais fontes de informação de um sistema 
computacional são apresentadas a seguir, na ordem da maior 
volatilidade para a menor.  

Dispositivos de Armazenagem da Unidade Central de 
Processamento (CPU)  
 As informações contidas nos registradores de uma CPU são 
de mínima utilidade e sua captura é impraticável. As caches 
podem conter informações que ainda não foram atualizadas na 
memória principal do sistema, mas estes dados não possuem 
nenhum valor de prova pericial por conter apenas cálculos em 
linguagem de máquinas impossíveis de serem traduzidos em 
informações com garantia. 

Memória de Periféricos  
 Muitos dispositivos, como modems, placas de vídeo, 
aparelhos de fax e impressoras, contêm dados residentes nas 
suas memórias que podem ser acessados e salvos. Esses dados 
podem ser informações que não mais residem no sistema 
analisado, como gravações de voz, documentos e mensagens 
de texto ou números de telefone e fax.  

Memória Principal do Sistema  
 A memória principal contém todo tipo de informação 
“volátil”, como, por exemplo, informações de processos que 
estão em execução, dados que estão sendo manipulados e 
ainda não foram salvos no disco, e informações do sistema 
operacional, isto inclui informações em texto pleno que, em 
disco, estão cifradas. Os chamados crash dump contém uma 
imagem da memória do sistema no momento em que uma falha 
inesperada acontece (denominada de crash). 

Tráfego de Rede  
 A partir de datagramas capturados, é possível reconstruir a 
comunicação entre o atacante e a máquina alvo, de modo que 

uma seqüência de eventos pode ser estabelecida e comparada 
com as outras evidências encontradas na máquina 
comprometida. Existem vários programas que podem ser 
usados para capturar o tráfego de rede, comumente 
denominados de sniffers, que além de capturar os datagramas 
que trafegam na rede, podem decodificá-los e exibi-los em um 
formato mais legível, ou, ainda, executar operações mais 
complexas como reconstrução de sessão e recuperação de 
arquivos transferidos pela rede [10].  

Estado do Sistema Operacional 
 Informações relacionadas com o estado do sistema 
operacional podem fornecer pistas importantes quanto à 
existência, tipo e origem de um ataque em andamento. Tais 
informações representam uma imagem do sistema operacional 
em um determinado instante (processos em execução, 
conexões de rede estabelecidas, usuários logados, tabelas e 
caches mantidas pelo sistema) e geralmente são perdidas 
quando o sistema é desligado.[13]  
 Coletar informações acerca dos usuários logados no sistema, 
do estado das interfaces de rede e conteúdo das tabelas podem 
evidenciar um ataque ou alguma atividade incomum, como por 
exemplo, a existência de um possível sniffer no sistema, ou 
identificar uma alteração da tabela de rotas. 

Módulos de Kernel  
 O núcleo do sistema (kernel) contém as funcionalidades 
básicas para o funcionamento do sistema operacional. Os 
núcleos anteriormente eram monolíticos, ou seja, para 
adicionar ou retirar uma funcionalidade era necessário 
compilação e instalação do novo kernel, além da necessidade 
de reiniciar o equipamento para o novo kernel entrar em uso. 
Para minimizar esse processo, pensou-se em permitir adicionar 
ou retirar recursos em tempo real, criando, então, os módulos 
de kernel. Esta vantagem também pode ser um problema para 
os sistemas operacionais, pois, uma vez invadido, o atacante 
pode carregar um módulo de kernel malicioso, com o 
propósito de esconder suas atividades das ferramentas de 
prevenção e auditoria do sistema, interceptar comandos do 
sistema e produzir resultados falsos.  

Dispositivos de Armazenagem Secundária 
 O disco representa a maior fonte de informação para o 
exame forense computacional, e em cada porção dele, por 
menor que seja, onde se possa ler e/ou escrever um conjunto 
de bits, representa uma possível fonte de informação para a 
análise forense. Determinadas áreas do disco não são 
acessíveis através de um sistema de arquivos e podem conter 
informações que um atacante pode manter escondidas ou, 
ainda, vestígios que o mesmo tentou apagar. Com isso, podem 
ser classificadas as informações armazenadas em disco em 
duas classes: as acessíveis pelo sistema de arquivos (os 
arquivos propriamente ditos e seus atributos) e as informações 
armazenadas em áreas não acessíveis através do sistema de 
arquivos (espaços não alocados ou marcados como 
danificados, por exemplo). 
 Além disso, áreas do dispositivo de armazenagem podem 
conter informações “deletadas”. Quando um arquivo é 
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apagado, sua referência é removida das estruturas do sistema 
de arquivos, entretanto, os dados contidos no arquivo não são 
apagados do disco. Tais dados permanecem no disco 
indefinidamente, até que sejam sobrescritos por outros 
arquivos. Sendo assim, arquivos completos ou porções 
menores podem ser recuperados após terem sido apagados e 
parcialmente sobrescritos.  
 Além de se obter informações sobre a configuração do 
disco, é importante efetuar a imagem bit a bit do dispositivo. 
Este tipo de imagem é diferente de uma cópia normal de 
arquivos, pois todo conteúdo do disco será copiado, incluindo 
os espaços não utilizados.[13] 

B.  Fases de Uma Perícia Forense Computacional  
 Algumas fases para realizar uma perícia forense 
computacional foram definidas no documento Análise 
Forense de Intrusões em Sistemas Computacionais: 
Técnicas, Procedimentos e Ferramentas em [13]. As fases 
são, basicamente:  

● Considerações e Inteligências Preliminares; 
● Planejamento; 
● Coleta, Autenticação, Documentação e Preservação 

de Material Para Análise; 
● Análise; 
● Reconstrução dos Eventos  

III. A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA E O PERITO EM FORENSE 
COMPUTACIONAL

 A legislação brasileira, disponente sobre crimes digitais, 
ainda trabalha por meio de jurisprudência, ou seja, não se tem 
uma lei específica ditando formas e tipos de crimes, e nem 
qual deve ser a punição. Os juízes julgam os criminosos 
correlacionando os delitos com artigos do Código Penal atual, 
como, por exemplo, crimes de roubo ou de injúria e 
difamação.  
 Assim, as penas dos crimes variam bastante em intensidade, 
pois muitos juízes não possuem auxílio de um bom 
profissional na área de informática ou mesmo de um perito 
computacional que possa revelar a ele os verdadeiros danos 
causados pelo criminoso. E, se utilizando da jurisprudência, 
muitos advogados recorrem nos processos apresentando outros 
casos em que a pena pelo mesmo tipo de crime foi mais 
branda, ou mesmo que o caso fora encerrado.  
 O perito em forense computacional segue a mesma 
legislação que peritos de outras áreas, assim como são 
definidas formas de como uma prova pericial se torna válida 
diante de um julgamento. E, para evitar punições previstas em 
lei ao perito, tem-se que tomar o máximo de cuidado para 
manusear o material periciado para que não contamine as 
evidências e, também, possibilitar que uma segunda perícia 
seja possível, caso solicitado.  
 Segundo a legislação, para ser um perito em um processo, a 
pessoa tem que ter curso superior específico na área técnica ou 
científica, com conhecimento técnico-formal, ser idônea e 
hábil. Estão impedidas de periciar as pessoas que não possuem 

capacidade para atos da vida civil, nem conhecimento técnico 
específico suficiente, pessoas que são: parte; testemunha; 
cônjuge ou qualquer outro parente, em linha reta ou colateral 
até o 3º grau, no processo (Código de Processo Civil, art. 134) 
e nos casos de suspeição, como: o amigo íntimo ou inimigo 
capital de uma das partes (CPC, art. 135). 
 Mais informações sobre as leis atuais e jurisprudências 
relacionadas à informática podem ser encontradas no 
documento Ferramentas para análise forense aplicada à 
Informática em [10]. 
 Existe um novo projeto de lei em tramitação na Câmara dos 
Deputados Federal em Brasília, n° 89/03, de autoria do 
Senador Eduardo Azeredo, que visa estabelecer regras e 
punições para ações efetuadas através da computação, 
inclusive definindo delitos amplamente praticados na Internet.  
 O referido possibilitará atualizar a legislação brasileira para 
ser mais clara e específica nas questões de crimes relacionados 
a sistemas eletrônicos, digitais e similares, e praticados contra 
dispositivos de comunicação e sistemas informatizados e 
similares, além de rede de computadores. O projeto de lei 
especifica também deveres de fornecedores de serviços para 
que auxiliem nas investigações e identificação de criminosos 
que utilizaram dos serviços das mesmas para cometer 
infrações.  
 Com isso, será mais fácil para o perito identificar em qual 
crime uma infração é relacionada, e ações que antes não eram 
vistas como crimes propriamente ditos passarão a ser. 
Entretanto, este projeto deve ser devidamente analisado para 
se adequar à realidade brasileira, não criminalizando situações 
corriqueiras, além de prever todas as situações que a 
tecnologia mundial oferece às pessoas, para que a lei não caia 
em desuso ou não seja tão abrangente, de forma a tornar 
estático o desenvolvimento de idéias pelo fato de não se saber 
se está cometendo um crime ou não. 
 O profissional que atua na área de forense computacional 
pode ser chamado de perito ou investigador.  
  

IV. FORENSE EM MEMÓRIA PRINCIPAL

 Grande parte dos trabalhos sobre forense computacional 
ainda se prende à análise de dados obtidos a partir do sistema 
de arquivos em dispositivos secundários. Essa escolha se 
explica por fatores como a maior facilidade para se isolar a 
"cena do crime" e a maior disponibilidade de ferramentas para 
este tipo de análise. Nesta situação o trabalho do perito, no 
ambiente alvo de perícia, se restringe inicialmente a garantir o 
isolamento lógico dos equipamentos, evitando ações internas 
ou externas que possam alterar ou eliminar evidências.  
 Partindo do pressuposto de que possa haver tentativas de 
alterar ou eliminar evidências usando comandos pela rede, ou 
mesmo "armadilhas" no próprio sistema, acionadas por 
determinadas ações, o mais seguro era simplesmente parar os 
sistemas, interrompendo diretamente o fornecimento elétrico 
ao equipamento, evitando processos normais de "shutdown", 
que também poderiam ter sido modificados para eliminar 
evidências em situações específicas. O próximo passo se 
resumia a recolher todos os dispositivos de armazenamento e 
gerar imagens para posterior análise.  
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 Entretanto, é óbvio que ao ignorar os dados voláteis no 
processo de coleta de evidências, se perdem muitas 
informações importantes em um processo de análise forense, 
tais como: processos em execução, estados de conexões, 
portas TCP/UDP abertas, dados de programas em execução na 
memória, filas de conexões, conteúdos de buffers, senhas 
digitadas, chaves de arquivos criptografados que estavam em 
uso, entre outros. Alguns desses dados podem ser importantes 
até mesmo para possibilitar a análise de dados do sistema de 
arquivos. 

A. A Memória Principal (RAM)  
 A memória RAM, sigla para Random Access Memory 
(Memória de Acesso Aleatório), é a responsável por 
armazenar informações para acesso rápido do processador.[6]  
 Como seu próprio nome já diz, a memória RAM tem como 
principal característica permitir o acesso direto a qualquer um 
dos endereços disponíveis, e é essa característica que a faz ser 
mais rápida do que, por exemplo, um HD (Hard Disk), 
diminuindo o tempo de resposta para o processador, já que 
trabalha com taxas de transferências de dados muito 
superiores.  
 Quando um programa é executado, ele é lido da mídia de 
armazenamento (HD, Pen Drive, etc...), e então transferido 
para a memória RAM. O processador busca todas as 
informações necessárias para a execução daquele programa 
diretamente da memória.  
 Este tipo de memória possui a desvantagem de que, por ser 
uma memória do tipo “volátil”, quando a máquina é desligada, 
todos os dados contidos nela são perdidos.  
 O tipo mais usual de memória encontrada é a memória 
DRAM, Dynamic RAM (Memória de Acesso Aleatório 
Dinâmico). A memória DRAM começou a ser mais utilizada a 
partir do final da década de 70, substituindo a memória 
SRAM, Static RAM (Memória de Acesso Aleatório Estático), 
pois esta possuía um alto preço por ser bem mais elaborada, 
apresentando uma densidade menor e com isso um tempo 
menor de acesso. Com o passar do tempo a memória DRAM 
tornou-se padrão, ficando conhecida pela maioria dos usuários 
apenas pela sigla RAM, mas a memória SRAM ainda é 
utilizada pelos processadores em seu cache interno.[6] 
  
Funcionamento da Memória  
 Os chips de memória RAM são bem simples, possuindo 
inúmeros transistores, e para cada transistor um capacitor. 
Quando um capacitor esta carregado eletricamente, temos um 
bit "1" e quando esta descarregado, temos um bit "0". Os 
transistores são responsáveis pela verificação de qual bit está 
armazenado em seu capacitor e pelo envio dessa informação 
ao controlador de memória. A memória RAM é considerada 
“volátil” devido ao fato do capacitor perder rapidamente sua 
carga e, desta forma, perder toda informação ali contida.[11] 
 As memórias utilizadas, hoje em dia, são altamente 
confiáveis, isso se deve ao fato dos sistemas possuirem um 
contador de memória que é responsável por verificar erros no 
momento em que o sistema inicia. Para a verificação de erros é 
utilizado o método conhecido como paridade.  

Encapsulamentos de Memória  
 Podemos destacar quatro tipos de encapsulamentos 
principais de memória utilizados em computadores pessoais: 
DIP, SIPP, SIMM e DIMM [3]. Dentre eles, o mais utilizado é 
o encapsulamento conhecido como DIMM. 
 A memória DIMM (Double In Line Memory Module), 
recebe este nome devido ao fato de possuir contatos nos dois 
lados do módulo, diferente de seus antecessores que possuíam 
contatos em apenas um lado.  
 Esta memória possui três formatos, sendo os mais antigos os 
módulos de memória SDR SDRAM de 168 vias, logo após 
veio o módulo de memória DDR SDRAM, que possui 184 
vias e, em seguida o módulo DDR2 SDRAM, que possui 240 
vias. Maiores detalhes destes três formatos de memória podem 
ser encontrados no documento Forense Computacional em 
Memória Principal em [18]. 

B. Interferência da Temperatura Sobre o Armazenamento da 
Memória  
 Como visto anteriormente, os dados na memória são 
armazenados em capacitores. Capacitor é um dispositivo 
eletro-eletrônico que serve para armazenar energia elétrica no 
campo elétrico existente no seu interior [12]. Na memória 
principal, quando o capacitor está carregado, temos o bit “1” e 
quando está descarregado temos o bit “0”. 
 Quando um módulo de memória é desligado, a energia 
armazenada nos capacitores é esgotada, daí o motivo da 
volatilidade da memória principal, todavia, os capacitores 
possuem uma característica importante, sua capacitância
(capacidade de armazenamento elétrico) sofre grande 
influência da temperatura.  
 A capacitância de um capacitor é elevada com o aumento da 
temperatura, ou seja, a capacidade de manter a energia 
armazenada aumenta com o aumento da temperatura, da 
mesma forma que a capacitância diminui com a diminuição da 
temperatura.[9]  
 Este fato ocorre devido à constante dielétrica dos 
componentes do capacitor que aumenta (com a elevação da 
temperatura) ou diminui (com a redução da temperatura). Em 
geral, o comportamento da capacitância com relação à 
temperatura é especificado pelo próprio fabricante.  
 A temperatura também influencia na vida útil de um 
capacitor, por exemplo, um módulo de memória possui uma 
vida útil estimada de 1 a 5 anos de uso contínuo, essa vida útil 
pode ser aumentada em 100%, simplesmente, abaixando a 
temperatura interna da máquina em 10 ºC.[5] 

C. Ferramentas Para Análise de Evidências  
 Conforme retromencionado, na parte de coleta de 
evidências, para realizar um trabalho de forense é 
extremamente importante que se tenha em mãos um conjunto 
de ferramentas apropriadas. Isto envolve softwares e 
dispositivos de hardware que venham a ser necessários. O 
profissional ou equipe responsável deve ter familiaridade com 
o material, devendo ser devidamente testadas e preparadas as 
ferramentas para evitar situações indesejadas.  
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O Aplicativo DD  
 O comando dd é um aplicativo comumente encontrado em 
sistemas Unix e Linux, mas também possui versões 
disponíveis para Windows. O dd é capaz de fazer cópias bit-a-
bit, de dispositivos de bloco, criando um espelhamento 
perfeito de partições, discos ou arquivos. Sua sintaxe básica de 
uso é: 

dd if=origem of=destino 
  
 Algumas opções disponíveis para uso em conjunto com o 
comando dd: 

● bs: Tamanho do bloco; 
● ibs: Tamanho do bloco de entrada; 
● obs: Tamanho do bloco de saída; 
● count: Número de blocos a copiar; 
● skip: Número de blocos a pular no início da origem; 
● seek: Número de blocos a pular no início do destino; 
● conv: Conversão. 

Helix  
 O Helix é uma distribuição Linux live cd, baseada no 
Knoppix. Ao inicializar é carregado um SO Linux completo, 
sem alterar dados em discos. É amplamente conhecida por 
conter várias ferramentas para análise forense, ferramentas 
para captura de imagem como o dd, mencionado 
anteriormente, e outras como Adepto, Air, LinEn e Retriever. 
 Possui um bom conjunto de ferramentas para análise 
(AutoPsy, pyflag, regviewer, hexeditor), antivírus (Clam-Av e 
F-prot) e sniffers entre outras ferramentas. O Helix 
disponibiliza também algumas dessas ferramentas em versão 
Windows, mas neste trabalho será usado como referência o 
live cd Linux.  
 Ao ser inicializado em sua opção padrão, é disponibilizado 
um ambiente de trabalho gráfico, com acesso fácil às 
ferramentas, cujas principais são: 
  

● Adepto: Aquisição de imagens e gerar cadeia de 
custódia; 

● Air: Interface gráfica para o dd; 
● Linen: Ferramenta para captura de imagens da 

Guindance (desenvolvedora do Encase), permite a 
captura de imagens para análise no Encase; 

● Retriever: Utilitário capaz de varrer discos e 
partições a procura de arquivos de imagens gráficas; 

● Autopsy: Utilitário para análise forense de sistemas 
Windows e Linux; 

● pyFlag: Utilitário para análise de logs; 
● Regviewer: Navegador do registro do Windows; 
● Hexeditor: Editor binário para leitura de arquivos em 

ASCII e hexadecimal; 
● XFCE Diff: Utilitário gráfico para comparação de 

arquivos. 

O Utilitário MDD  
 O programa mdd é uma ferramenta produzida e 
disponibilizada gratuitamente pela empresa ManTech 

International Corporation©. Ele é capaz de capturar imagens 
da memória RAM em sistemas operacionais Windows. O Live 
CD do Helix, anteriormente citado, contém também uma cópia 
deste programa.  
 Sintaxe de linha de comando para utilização do mdd: 
  

mdd -o arquivo-de-saida 
  
O Comando Strings  

 O comando strings é capaz de varrer um arquivo binário, 
extraindo de seu conteúdo seqüências de caracteres que podem 
ser impressos com letras do alfabeto e símbolos utilizados na 
computação. Sua saída traz as strings já em formato ASCII ou 
UNICODE.  
 Sintaxe do comando strings: 

strings arquivo-binário 

V. ESTUDO DE CASO

 O trabalho de forense computacional é realizado, em sua 
maioria, em memória secundária (HD, CD, DVD, Pen drive, 
etc...), e não é atribuído muito valor à memória principal, 
devido a sua volatilidade. Sendo assim, muito se perde em 
qualidade em uma investigação forense computacional. 
Portanto, seria de grande valor se o conteúdo da memória 
RAM pudesse ser recuperado mesmo após o desligamento do 
equipamento.  
 O conceito amplamente divulgado é o de que, após a 
interrupção do fornecimento de energia, todo o conteúdo de 
memória RAM é perdido, mas sabe-se que os bits são 
armazenados por capacitores dentro das células de memória e 
que, quando interrompida a energização externa de um 
capacitor, ele pode manter a carga armazenada por um 
período. Sabe-se, também, que os capacitores possuem uma 
característica importante, sua capacitância sofre grande 
influência da temperatura. Com isso, é possível que mesmo 
após o desligamento de um equipamento, parte do conteúdo de 
sua memória RAM continue preservado por um período de 
tempo.  
 O que se pretende com este trabalho é mostrar e provar que 
a memória principal pode ser muito importante na análise 
forense, para isso, será demonstrado, através de um estudo de 
caso, que a volatilidade da memória principal é questionada. 
Será testada a persistência de dados na memória “volátil” de 
computadores, mesmo após a interrupção do fornecimento de 
energia. Pretende-se levantar dados estatísticos sobre a 
permanência de informações após interrupções forçadas de 
energia elétrica. Para isso, será trabalhada a carga de dados 
pré-determinados na memória do equipamento com um 
conjunto de palavras específicas.  

 A. Realização dos Testes  
 A idéia fundamental foi inicializar o equipamento com um 
sistema Linux enxuto, ou seja, que consuma pouco espaço na 
memória ao ser inicializado. Após a finalização da carga 
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normal do SO, foi verificado o status de utilização da memória 
através do comando “top”. Nosso interesse estava na área 
livre na memória, a qual pretende-se marcar. A marcação foi 
feita escrevendo um referido conjunto de palavras 
repetidamente até preencher totalmente a memória física. Para 
carregar na memória o referido conjunto de palavras, foi usado 
um arquivo texto gerado previamente. Esse arquivo, gerado 
com o auxílio de um Shell Script, contém um conjunto de 
palavras replicada diversas vezes, gerando um volume de 
dados próximo ao espaço livre na memória.  
 Exemplo do arquivo gerado contendo o conjunto de 
palavras de marcação: 

"teste TCC memoria 13/01/2009"  
"teste TCC memoria 13/01/2009"  
"teste TCC memoria 13/01/2009" 

…  
   
 Configuração do equipamento utilizado nos testes: 

Processador: Intel(R) Pentium(R) DualCPU E2160 1.8 GHz 
Memória: 1 GB DDR2 667 MHz  

 Sistemas operacionais utilizados nos testes:  

Linux: Slackware kernel 2.6.24.5-smp  
Windows: Microsoft Windows XP SP2  

 A carga dos dados foi feita abrindo o arquivo gerado com 
um editor de texto, que em nosso caso foi utilizado o “vi”. É 
possível acompanhar a diminuição gradual do espaço livre na 
memória através do comando “top”. Para referência e 
comparações, captura-se uma cópia bit-a-bit de toda a 
memória logo após a carga.  
 Com o programa “dd” (foi utilizado o programa “mdd” 
para o teste realizado em ambiente Windows) copiou-se o 
conteúdo do dispositivo de bloco “/dev/mem” para um 
arquivo em disco. Em seguida, o equipamento foi fisicamente 
desligado, interrompendo-se o fornecimento de energia e, 
assim, permanecendo por períodos de tempo de um, cinco, dez 
e trinta minutos. Depois o equipamento foi ligado e após a 
finalização do boot, uma nova cópia bit-a-bit do conteúdo da 
memória foi gerada. 

 Copia-se o conteúdo da memória com o dd: 

No Linux: dd if=/dev/mem of=/arquivo-dump bs=1024  
No Windows: mdd.exe –o arquivo-dump  

 Agora que se tem os dumps (arquivo contendo os mesmos 
dados de uma memória, volátil ou não) das memórias 

originais, realizados logo após a carga dos dados na memória, 
e os dumps das memórias após realizadas as interrupções de 
energia, a próxima etapa é a analise do conteúdo desses dumps 
para tentar localizar evidências do conjunto de palavras 
intencionalmente carregada. Para essa análise, utilizou-se o 
comando “strings”, que identifica em arquivos binários 
seqüências de dados que sejam entendidos. 
 A saída do comando “strings” foi direcionada para 
arquivos em disco. Esses arquivos contêm todos os conjuntos 
de palavras identificados dentro dos arquivos de dump de 
memória, agora já convertidas para caracteres ASCII, 
facilitando o trabalho de identificação dos dados. 
 Para a extração de seqüências de texto a partir dos aquivos 
binário com dumps da memória, usa-se o comando strings: 

#strings arquivo-dump > arquivo-destino-strings  

 Pode-se, então, analisar esses novos arquivos contendo 
apenas seqüências de texto, que foram identificadas dentro dos 
dumps. Esses novos arquivos são transformados em um 
formato que podemos compreender, o formato ASCII. Assim, 
pode-se buscar o que se deseja com associação de comandos 
como “cat”, “grep” e “wc”. 
 Para se contar as linhas onde há a ocorrência de uma 
determinada palavra ou conjunto de palavras dentro de um 
arquivo, utilizou-se: 

  
#cat arquivo-destino-strings | grep “palavra/conjunto de 
palavra desejada” | wc -l  

 B. Resultados dos Testes  
 Neste trabalho, foram realizados cinco conjuntos de testes. 
Primeiramente foram colhidos os dados após reinicialização 
do sistema, em seguida foi mantida a interrupção da energia 
em intervalos que variaram entre um (1) minuto, cinco (5) 
minutos, dez (10) minutos e trinta (30) minutos.  
 No primeiro teste, nomeado “Reset” para facilitar na 
identificação dos resultados, após a carga de memória, o 
equipamento foi reinicializado fisicamente, e no boot seguinte 
gerado o dump. Esse primeiro teste serviu como referência 
para se verificar o comportamento dos dados na memória no 
boot subsequente. Nesses testes foram utilizados o SO Linux e 
Windows, onde foi constatado que no Windows a memória foi, 
provavelmente, limpa no boot posterior à reinicialização, não 
sendo possível identificar vestígios do conjunto de palavras de 
teste no dump da memória após a reinicialização. Já no Linux, 
é possível identificar vestígios do conjunto de palavras, tanto 
completa como em partes.  
 Nos testes seguintes, após a carga da memória com o 
conjunto de palavras, o equipamento teve o fornecimento de 
energia interrompido. A interrupção foi mantida por intervalos 
de tempo pré-determinados, de um, cinco, dez e trinta minutos. 
 O procedimento de carga dos dados na memória foi 
exatamente igual ao realizado no teste de reinicialização. 
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Depois de cada intervalo, o equipamento era reinicializado e 
em seguida era feita à coleta da temperatura pela BIOS e 
gerado um dump da memória para análise. Os dados 
estatísticos dos testes seguem nos gráficos a seguir. A legenda 
do lado direito do gráfico representa a medida da temperatura, 
em °C, fornecida pela BIOS referente a CPU. 

 Os resultados dos testes foram bastante promissores. Como 
o objetivo inicial era provar a permanência dos dados após o 
desligamento do equipamento, ou seja, a não volatilidade da 
memória principal (RAM), com os dados apresentados, pode-
se afirmar que houve êxito. Com isso, fica evidente que a 
memória principal (RAM) pode ser utilizada em uma 
análise forense computacional.  
 Além do êxito em confirmar por meio de dados a proposta 
dos trabalhos realizados, foram constatados outros fatos. 
Como pode ser visto nos gráficos, realmente a temperatura 
influenciou os dados na memória, pois apesar da máquina ficar 
desligada mais tempo foi possível obter mais informações na 
memória principal. Este fato é justificado pelo aumento na 
temperatura das máquinas, comprovando as afirmações 
apresentadas em [9].  
 Observa-se, também, nos gráficos que há uma variação 
muito pequena entre os percentuais de recuperação e isso fica 

mais claro no gráfico a seguir, contendo a evolução do valor 
do índice de recuperação completa, sendo que após trinta 
minutos não foram encontradas mais ocorrências do conjunto 
de palavras por inteiro, apenas poucos fragmentos. 

Gráfico 6: Percentual de recuperação de uma string completa. 
  
 Comparando os resultados dos testes de interrupção de 
fornecimento de energia entre si, e considerando-os de 
maneira geral, incluindo o teste de reinicialização, pode-se 
deduzir que a maior perda de dados foi ocasionada pelo 
processo de carga do SO na memória principal durante os 
testes. Portanto, para a captura de dados da memória RAM 
após o desligamento do equipamento, é desejável a 
inicialização através de um SO Linux, sendo este o mais 
enxuto possível para minimizar o risco de sobrescrita dos 
dados.  
 Outro aspecto que pode ser avaliado em trabalhos futuros é 
a influência da temperatura na persistência dos dados na 
memória após o desligamento, pois em temperaturas maiores, 
os capacitores que compõem as células de memória tem sua 
capacitância aumentada. Isso foi comprovado em partes, já 
que no início de nossos testes a temperatura medida pela BIOS 
era de 46° C e no final dos testes essa temperatura era de 50° 
C, ou seja, na medida em que o trabalho de laboratório estava 
sendo realizado, nos períodos que a máquina estava ligada, a 
temperatura interna da máquina aumentava e, assim, mais 
dados puderam ser recuperados, com exceção do teste de trinta 
minutos, onde os dados recuperados da memória foram 
praticamente nulos.  

VI. CONCLUSÃO

 A forense computacional é uma área que ainda tem muito a 
desenvolver, inovar e aperfeiçoar as tecnologias e métodos 
para se obter mais e melhores evidências. Por ser uma área 
criada recentemente, ainda existem poucos profissionais 
capacitados que conhecem e seguem os procedimentos já 
aprovados pela comunidade científica da área, além de existir 
uma limitada quantidade de softwares e hardwares disponíveis 
para a realização de perícias nos equipamentos.  
 Com a necessidade e iniciativa de se atualizar as leis 
brasileiras para um melhor entendimento jurídico sobre os 
crimes digitais, indiscutivelmente haverá uma crescente 
demanda por peritos em forense computacional, necessários 
para provar que os atos criminosos previstos em lei foram 
cometidos, com evidências autênticas e confiáveis, dando um 
melhor suporte para o tribunal não cometer erros.  
 É necessária uma maior atenção por parte dos profissionais 
da área de forense computacional em relação à memória 
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principal dos equipamentos periciados, que geralmente ou são 
desprezadas ou simplesmente ignoradas, por achar que terão 
toda a evidência necessária nos dispositivos de memória 
secundária ou então porque os equipamentos provavelmente 
foram desligados ou reiniciados por terceiros. Mas, de acordo 
com este estudo, foi percebido que, mesmo após a ocorrência 
destas interações, dados ainda podem residir na memória 
RAM do computador, sendo uma preciosa fonte de evidências, 
pois, o conteúdo delas não possui proteções de segurança e 
demonstram o comportamento do sistema no momento em que 
ele acessou a memória para gravar dados. 
 É importante lembrar que a memória RAM está, também, 
presente em outros dispositivos, tais como, palmtops, 
computadores de bordo de carros, além de outros 
equipamentos que fazem parte do nosso cotidiano.  
 Há, agora, uma necessidade de se estudar melhor como 
tornar o percentual de persistência de dados na memória 
maior, propondo técnicas que levem em consideração a 
temperatura, a tecnologia e melhores softwares envolvidos, 
para se ter uma melhor opção na busca de evidências digitais, 
aumentando a veracidade das conclusões obtidas nas perícias 
realizadas. Deve-se verificar, também, o comportamento da 
memória de swap do sistema operacional, bem como a 
memória RAM se comporta em outros dispositivos que não 
sejam computadores. 
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Resumo— É inegável a importância que a Tecnologia da 

Informação vem assumindo ultimamente, tendo há pouco tais 
novidades adentrado o Judiciário. Ocorre que os diplomas legais 
vigentes, em sua grande maioria, foram idealizados em épocas 
longínquas, nas quais não havia previsão das inovações 
tecnológicas hoje existentes. Em razão disso, questões antes 
solidificadas na doutrina e na jurisprudência passaram a ser 
rediscutidas. Tal tema vem ganhando destaque, principalmente 
devido à introdução do processo eletrônico, por parte do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ). Essa informatização do processo 
judicial, a qual tem sido utilizada também como mais uma forma 
de efetivar a celeridade processual propugnada pela Emenda 
Constitucional Nº 45, já se encontra presente na quase totalidade 
dos Juizados Especiais estaduais. Diante dessa nova realidade, 
avolumaram-se os estudos sobre a utilização do documento 
eletrônico no processo judicial. O Código de Processo Civil, 
elaborado em 1973, não traz qualquer previsão expressa a esse 
respeito. Apesar disso, entende-se não haver maiores 
impedimentos a que eles sejam utilizados, mesmo em processos 
que ainda tramitam impressos em papel. Caso seja, contudo, 
impugnada, mediante fundamentação, a validade de informações 
originadas em meio digital, aí se incluindo a fotografia, a 
filmagem, a gravação de voz, etc., deve-se depositar o original em 
bits (ou a fonte do registro), a fim de que se proceda à perícia 
forense do conteúdo questionado. Para obtenção do estudo nos 
moldes aqui delineados, foram utilizados diversos meios de 
consulta, abrangendo doutrina, decisões jurisprudenciais e sites 
especializados, sem olvidar outras fontes de estudo que 
embasaram a pesquisa. 

Palavras-chave— Processo Civil. Processo Eletrônico. Direito 
Eletrônico. Perícia Forense. Documento Eletrônico. 

I. INTRODUÇÃO 

 homem, na ânsia por obter de forma mais rápida e 
precisa os cálculos e informações de que precisava, foi 

idealizando, paulatinamente, ferramentas cada vez mais 
potentes e eficientes, cuja evolução é hoje representada, dentre 
outros aspectos, pelos computadores e supercomputadores. 
Com essas invenções, inaugurou-se a tão propalada “Era da 
Informação”, representada pelo mundo “virtual” em oposição 
ao mundo “real”. Esse adjetivo virtual faz referência ao novo 
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território fértil da Internet, a Rede Mundial de Computadores, 
que hoje em dia, cada vez mais, penetra os diversos segmentos 
populacionais, por todo o mundo, já se falando, inclusive na 
InterPlaNet, rede que pretende interligar a Terra ao planeta 
Marte. 

O desenvolvimento dessa Grande Rede alcançou patamares 
tão expressivos que, hodiernamente, no momento em que essas 
linhas são pensadas, autoridades dos poderes Legislativo, 
Executivo e do Judiciário estão buscando, com o uso da 
Tecnologia da Informação, maneiras de efetivar, mais 
profundamente, o viés de celeridade processual, que se tornou 
meta oficial no fim do ano de 2004, quando da edição da 
Emenda Constitucional nº 45 (EC nº 45), conhecida como 
Reforma do Judiciário. 

Em perseguição desse ideal, algumas alterações foram 
implementadas. Dois anos depois da edição da Emenda 45 
(publicada aos 30 de dezembro de 2004), editou-se a Lei Nº 
11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo 
judicial, modificando vários artigos do Código de Processo 
Civil (CPC). Desde então, vem se operando verdadeira 
revolução tecnológica nos diversos tribunais pelo Brasil, cujo 
maior resultado é a concretização do Processo Judicial Digital 
(PROJUDI), em pleno funcionamento em praticamente todo o 
território nacional, tendo sido iniciada a sua implantação nos 
Juizados Especiais estaduais, com intermédio do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ). 

Essas mudanças, contudo, não vêm sem trazer com elas 
profundas alterações em mecanismos que já estavam 
solidificados. Inúmeros são os pontos, antes pacificados, tanto 
na doutrina quanto na jurisprudência, que, de agora em diante, 
têm de ser vistos de outra maneira, vez que novas sistemáticas 
estão sendo desenhadas. Acima de tudo, a sistemática do 
processo eletrônico já é realidade no Brasil, não havendo mais 
espaço para retrocesso, até mesmo porque os benefícios já 
visualizados são realmente alentadores. 

Feita essa análise sucinta, cumpre informar ter o presente a 
intenção de adentrar nessas novéis demandas surgidas, 
mormente no que atine à questão do documento eletrônico, 
sendo fundamental, para tanto, a leitura, além do CPC e do 
Código Civil (CC), da Medida Provisória (MP) nº 2.200-
2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas 
Brasileira - ICP-Brasil, analisando as implicações que isso tem 
provocado na sistemática processual civil nacional, estudando 
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(Setembro 2009)                         
Caio César Carvalho Lima 

O



38

as medidas já implantadas, bem como sugerindo algumas 
alterações que carecem sejam realizadas. 

II. DESENVOLVIMENTO

A. Enraizamento da Tecnologia da Informação no Poder 
Judiciário 

Certo é que se vêm avolumando as críticas em relação à 
morosidade do Poder Judiciário, a qual, inúmeras vezes 
decorre estritamente da reduzida verba de que dispõem os 
Tribunais para a contratação de funcionários, aquisição de 
equipamentos e treinamento de seu corpo funcional. Isso tem 
levado a que as autoridades nacionais estudem mecanismos 
que garantam maior efetivação da tutela estatal, por meio do 
menor dispêndio financeiro e pessoal (facilitando inclusive o 
acesso à Justiça); e maior celeridade processual (melhor 
entendida como razoável duração do processo). Nesse trilhar, 
a leitura exegética dos dispositivos alterados, pela Emenda nº 
45 na Constituição Federal (CF), traz a clara conclusão de que 
a Informática pode ser utilizada como mais uma maneira de 
solucionar parte dessas questões, como adiante se verá. 

Em razão dessa Emenda, inúmeras foram as modificações 
efetivadas: distribuição imediata dos processos (art. 93, 
XV/CF); a atividade ininterrupta nos juízos e tribunais de 
segundo grau – fim das férias coletivas (art. 93, XII/CF); 
extinção dos tribunais de alçada (art. 4º da EC nº 45/2004); 
ampliação da competência da Justiça do Trabalho (art. 
114/CF); possibilidade, pelo STJ, de homologação de 
sentenças estrangeiras e de concessão do exequatur às cartas 
rogatórias (art. 105/CF); instituição do conceito de 
Repercussão Geral para admissão dos Recursos 
Extraordinários (art. 102, III/CF); criação do instituto das 
Súmulas Vinculantes (art. 103-A/CF), dentre várias outras, 
cuja análise foge ao escopo maior deste trabalho. 

Nesse diapasão, editou-se a Lei Nº 11.419, também 
chamada de Lei do Processo Eletrônico, por meio da qual se 
visa estipular as principais balizas acerca da informatização do 
processo judicial, acrescentando e alterando alguns dos artigos 
do Diploma Processual Civil, o qual, editado em 1973, por 
óbvio, não trazia em seu texto original previsão do uso dos 
mecanismos de Tecnologia da Informação, quase que 
totalmente inexistentes à época de sua elaboração. 

A referida Lei não representa solução definitiva aos 
percalços enfrentados por aqueles que têm de recorrer ao 
Judiciário. Pretende-se, contudo, impulsionar o trâmite 
processual, uma vez que inúmeras das fases do processo, tais 
como: numeração de páginas, elaboração das citações e 
intimações, certificação de prazos, emissão de certidões 
corridas, passarão a ser realizadas automaticamente pelas 
máquinas, dotadas de inteligência artificial, havendo mesmo 
quem chegue a afirmar que os computadores terão “fé 
pública”, vez que realizarão atividades fundamentais para o 
desenvolvimento das demandas judiciais antes desempenhadas 
tão-somente por seres humanos. 

Apenas a guisa de ilustração do afirmado, convém 

transcrever trecho do discurso da Ministra do Supremo 
Tribunal Federal, ELLEN GRACIE NORTHFLEET, proferido no 
dia 1º de fevereiro de 2007, na abertura do respectivo Ano 
Judiciário: 

[...] As duas primeiras leis a que me referi [Leis 
nº 11.417 e 11.418] dizem de perto com a 
atuação deste Supremo Tribunal Federal, mas 
repercutem sobre a totalidade da estrutura 
judiciária. A terceira [Lei Nº 11.419], porém, 
representa mudança de paradigma para toda a 
Justiça brasileira. A possibilidade de utilização 
de procedimento eletrônico abre ao Poder 
Judiciário a oportunidade de livrar-se daquele 
que é reconhecidamente o seu problema básico, 
a morosidade. 
[...] Tive ocasião de demonstrar, no já longínquo 
ano de 1992, com base em pesquisa sobre 
processos do arquivo da Justiça Federal, que não 
menos que 70% do tempo total de um processo 
correspondem a essa repetição de juntadas, 
carimbos, certidões e movimentações físicas dos 
autos. 
Assim, a utilização dos recursos tecnológicos 
significará racionalização e redução drástica de 
tais tarefas, permitindo aos magistrados 
dedicarem-se, verdadeiramente, às criativas 
tarefas de construção das soluções para os 
litígios que lhes são submetidos [1]. 

Com o fito de demonstrar o enraizamento do referido 
“mundo virtual” no Poder Judiciário pátrio, realizou-se 
pesquisa na base de jurisprudência dos sites do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), Tribunal de Justiça do Estado do 
Rio Grande do Sul (TJRS) e Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo (TJSP). Consultou-se a utilização nos julgados da 
palavra-chave ‘Internet’, entre os dias 1º de janeiro de 2000 e 
31 de dezembro de 2008. 

Percebeu-se que o acumulado do número de julgamentos 
contendo o termo ‘Internet’ saltou de 19 (dezenove), no ano de 
2000, para 2.949 (dois mil, novecentos e quarenta e nove), no 
ano de 2008, apenas nesses três tribunais, o que representa 
elevação em torno de 16.000% (dezesseis mil por cento) em 
oito anos. E é nesse contexto dinâmico que se apresentam as 
noviças questões correlacionadas ao Direito Processual Civil.  

Esse arraigamento da Tecnologia da Informação no 
Judiciário tende a crescer fortemente, mormente quando se 
leva em conta o fato de que, hodiernamente, o Processo 
Judicial Digital, realidade encampada pelo CNJ, já está sendo 
utilizado na quase totalidade dos Juizados Especiais estaduais 
do Brasil, já apresentando inúmeros resultados positivos, 
ampliando as questões atinentes à utilização de documentação 
eletrônica. 

B. Noções básicas de Perícia Forense Computacional 

Como o tema referente à perícia dos documentos gerados 
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em meio eletrônico será aludido, de forma espraiada no 
decorrer do presente estudo, inicialmente, cabe apenas fazer-se 
rápido delineamento dos principais aspectos atinentes à 
temática. 

Ab initio, pode-se conceituar perícia como sendo a 
averiguação minuciosa, de caráter técnico, feita por 
profissional com conhecimentos especializados sobre o objeto 
estudado, para suprir a insuficiência de conhecimentos 
específicos. Como meio de prova, tem valor relativo, podendo 
o juiz desconsiderar as conclusões do perito [2]. A perícia 
forense computacional significa, pois, o exame técnico de um 
dado objeto que serve como meio de prova em certo processo 
judicial. ANDREY DE FREITAS assim define a disciplina:  

Ramo da criminalística que compreende a 
aquisição, prevenção, restauração e análise de 
evidências computacionais, quer sejam 
componentes físicos ou dados que foram 
processados eletronicamente e armazenados em 
mídias computacionais [3]. 

Está-se diante de técnica de coleta, preservação, análise e 
apresentação de uma evidência obtida no elemento estudado. 
Em geral, quando bem efetivado esse procedimento, os índices 
de sucesso são bastante elevados, especialmente quando 
realizado em computadores, pois eles guardam bem mais 
informações do que as pessoas pensam, sendo, efetivamente, 
bastante difícil a remoção completa de um dado [4].

Meticulosa metodologia deve, pois, empreender o 
profissional com o fito de asseverar que a evidência não seja 
alterada ou até mesmo perdida. Diferentes necessidades 
implicam diversos métodos de estudo das evidências, 
dependendo da habilidade do perito a melhor solução para o 
caso. A regra de ouro desse procedimento, pois, é a 
preservação das evidências de tal forma que não se opere 
qualquer dúvida acerca da sua veracidade. Para que seja 
garantido tal intento, fundamental o cumprimento de alguns 
requisitos básicos: 

a) se possível, criar imagens do sistema 
investigado, também conhecido como 
duplicação parcial [consiste em criar uma 
imagem - cópia perfeita - de um sistema], para 
que as evidências digitais possam ser depois 
analisadas; 
b) se o caso necessitar de uma análise ao vivo 
[perícia realizada no equipamento investigado 
ainda em funcionamento], salvar as evidências 
em discos e bloqueá-los contra regravação; e 
c) lacrar em sacos com etiquetas todas as 
evidências [5]. 

Observa-se, pois, que, em todas as orientações 
anteriormente relatadas, sobressalta a necessidade da máxima 
proteção dos dados originais, que permanecem em estado 
puro, realizando-se, sempre que possível, a perícia apenas na 

cópia dessas informações, reduzindo ao mínimo possível a 
possibilidade de apagar ou de danificar o original [6]. 

Por fim, frise-se apenas que, em se tratando de documentos 
eletrônicos, é de fundamental necessidade a juntada aos autos 
da fonte em que se originou o objeto a ser periciado. Assim, se 
impugnado um e-mail, por exemplo, de nada valerá anexar ao 
processo cópia daquele documento eletrônico, devendo-se 
possibilitar a realização da perícia no disco rígido em que o 
mesmo foi gravado ou nos servidores por meio dos quais a 
mensagem trafegou, desde o seu envio até o seu recebimento, 
caso não estejam esses dados registrados no disco do 
computador. 

Feito esse prolegômeno, os demais assuntos de interesse à 
perícia digital, serão abordados, de modo individual, 
consoante forem estudadas as questões atinentes aos 
documentos eletrônicos, nos itens abaixo. 

C. Definição de documento e possibilidade de utilização do 
documento eletrônico no processo judicial brasileiro 

Antes de se adentrar, especificamente no tema tratado, 
interessante expressar o que se entende por documento. A 
origem deste verbete remonta ao latim, documentum, do verbo 
doceo e significa ensino, lição, indício, indicação, amostra, 
enfim, prova que faz fé.  

Consultando-se dicionário pátrio, encontra-se a definição de 
documento como: 

1) qualquer escrito usado para esclarecer deter-
minada coisa; 
2) qualquer objeto de valor documental 
(fotografias, peças, papéis, filmes, construções 
etc.) que elucide, instrua, prove ou comprove 
cientificamente algum fato, acontecimento, dito 
etc.; e 
3) qualquer título, declaração, testemunho etc. 
que tenha valor legal para instruir e esclarecer 
algum processo judicial (acepção jurídica) [7]. 

Em síntese, documento é título, peça escrita ou gráfica, 
fotos, desenhos, cópias fotostáticas, mapas, gravações em 
discos, etc., que tenham ou representem valor jurídico para 
instruir, esclarecer o processo e provar o que a parte que se 
vale deles alega [8]. 

Constata-se, pois, que o ponto individuador de um 
documento não reside no suporte em que o mesmo se encontra. 
Muito além disso, a distinção de documento se dá pela 
matéria, meio e conteúdo, consoante afirma FRANCESCO 
CARNELUTTI [9]. Esclareça-se, por oportuno, que há clara 
diferença, por exemplo, dos documentos em relação ao 
testemunho e ao interrogatório, que devem ser vistos como a 
exposição de situações gravadas tão-somente no intelecto 
daquele que fala, não se discutindo o seu suporte. 

Desse modo, a gravação de uma câmera de segurança, a 
mensagem de texto recebida em aparelho de celular ou o e-
mail, podem ser entendidos como documento. Bem como, 
textos gravados em pedra, tecido ou madeira, por exemplo, 
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também o são [10].  
Diante disso, em especial no direito processual, é 

fundamental o entendimento da possibilidade da utilização 
desses documentos aqui tratados, quer seja para registrar os 
atos do processo ou para confirmar algo alegado, servindo, 
pois, como meio de prova.  

Não se entende a razão de inúmeros serem os estudiosos do 
direito processual que rejeitam a utilização de documentos 
com origem em meio eletrônico, vez que a diferença reside 
tão-somente no suporte que o contém. Tentando entender o 
fundamento dessas razões, sobressai o estudo da jornalista 
ISADORA CAMARGO: 

[...] Bem, este tipo de questão nos parece mais 
um problema psicológico dos doutrinadores do 
que um problema de fato. Toda essa magia 
criada pela mídia acerca dos computadores e da 
Internet parece ter afetado um pouco o juízo das 
pessoas. Não encontramos, em texto doutrinário 
algum, a preocupação de um jurista em saber 
como o cabeçote do aparelho de videocassete 
opera a transformação dos registros magnéticos 
daquela fita cassete em som e imagem. Nem 
como o aparelho de interceptação telefônica 
intercepta a freqüência correta de um celular 
para captar o número desejado. Essas coisas são 
detalhes técnicos que ao jurista não interessam 
em sua atividade normal. Então por que alguns 
ficam impressionados com o fato de os arquivos 
computadorizados serem guardados em 
linguagem binária para que o chip de 
processamento possa interpretá-lo? Que 
relevância tem isso para o Direito? 

Concluindo seu sábio questionamento, CAMARGO arremata: 

Alguém se incomoda com o tipo de ligação 
química estabelecida entre as moléculas de tinta 
e as de celulose do papel para formarem um 
amálgama indissociável? Ou que fenômeno 
físico explica a nossa percepção da mensagem 
escrita no papel. Não, isto não tem a menor 
relevância jurídica [11]. 

Parece mesmo tratar-se de problema mais psicológico, de 
choque com a nova realidade, do que propriamente algo afeto 
à materialidade do documento em si. Até mesmo porque, 
apenas a título exemplificativo, gravações de áudio e fita 
cassetes são fartamente utilizadas como meio de prova, sem 
que se busque, por exemplo, o mecanismo utilizado para sua 
realização, como acima questionado. 

Nesse ponto, de indubitável importância as emanações 
extraídas da Lei Modelo elaborada em 1996 pela UNCITRAL 
(CNUDCI em português - Comissão das Nações Unidas sobre 
o Direito Comercial Internacional),  a qual em seu art. 5º fixa 
que “não se negarão efeitos jurídicos, validade ou eficácia à 
informação apenas porque esteja na forma de mensagem 
eletrônica”. 

Ocorre, entretanto, que, em havendo questionamento sobre 
a sua validade, instaura-se o competente procedimento, 
abrindo oportunidade a que um perito, especialista na área, por 
meio de parecer técnico, confirme ou não a validade do objeto, 
havendo presunção de sua plena validade, caso não 
fundamentadamente questionado. 

Isso, entretanto, não é uníssono entre os estudiosos do tema. 
Como visto, ultimamente, muito se tem questionado alguns 
posicionamentos do Código de Processo Civil, que, elaborado 
há quase quarenta anos, não trazia, em seu texto original, 
qualquer referência às modernidades da Tecnologia da 
Informação, muitas delas hoje já tão ordinárias para o público 
em geral. 

Para análise desse referido anacronismo legal, a título de 
exemplificação, como referido, faz-se, no presente, o estudo 
atinente ao documento eletrônico. Para iniciar essa questão, 
importante a leitura do artigo 169 do CPC, no qual se lê que 
“os atos e termos do processo serão datilografados ou escritos 
com tinta escura e indelével, assinando-os as pessoas que neles 
intervieram. Quando estas não puderem ou não quiserem 
firmá-los, o escrivão certificará, nos autos, a ocorrência.” 
Assim, transcrito um ato, tem-se um documento. 

Diante das contínuas inovações tecnológicas e a crescente 
utilização, nos processos judiciais, de dados originados em 
meio digital, avolumam-se as discussões sobre a força 
probatória dos mesmos. O Diploma Processual não faz 
restrição a um meio de prova em específico, trazendo no seu 
art. 332 que “todos os meios legais, bem como os moralmente 
legítimos, ainda que não especificados neste [Código de 
Processo Civil], são hábeis para provar a verdade dos fatos, 
em que se funda a ação ou a defesa”. Não há, como se vê, nem 
a proibição e nem a previsão específica da possibilidade de 
utilização das provas produzidas em meio eletrônico. 
Prevalece, pois, no Código de Processo, a atipicidade dos 
meios de prova, podendo os fatos ser provados por qualquer 
meio, ainda que não os típicos [12]. 

Recorrendo-se à Lei Nº 11.419, observou-se que, apesar de 
apresentar diversos conceitos, ela não especificou o que se 
deveria entender por documento eletrônico, tendo feito, em 
verdade, boa opção, já que engessar definições de institutos da 
tecnologia pode ser bastante prejudicial à sistemática legal, 
pois, em se tratando de informatização, as alterações ocorrem 
de maneira bastante rápida, ao passo em que, como se sabe, 
anos são necessários para a aprovação de uma lei. 

Assim, ante a ausência de definição legal, para se tentar dar 
melhor contorno ao tema em foco, faz-se transcrição das 
palavras dos preclaros JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO ALMEIDA 
FILHO e ALDEMÁRIO ARAÚJO CASTRO, que afirmam: 

Documento eletrônico é toda e qualquer 
representação de um fato, decodificada por 
meios utilizados na informática, nas 
telecomunicações e demais formas de produção 
cibernética, não perecível e que possa ser 
traduzido por meios idôneos de reprodução, não 
sendo admitido, contudo, aquele obtido por 
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meio de designer gráfico [13]. 

Como bem salientaram os professores acima, deve-se 
restringir toda forma de designer gráfico operada sobre o 
documento. Isto é, deve-se repelir qualquer alteração no 
original. Daí que se sobressai, como de fundamental 
importância, mais ainda no processo eletrônico, o Princípio da 
Lealdade Processual, cobrando dos operadores do Direito o 
máximo de atenção quando da juntada de documentos 
concebidos em sistemas informáticos, e dos juízes a aplicação 
das penas de litigância de má-fé quando vislumbrada 
infringência aos ditames legais. 

D. A questão da cópia e do original no documento 
eletrônico e a realização de Perícia Forense 

É bom deixar firmado também que diversos entendimentos 
existem sobre a questão da originalidade e da cópia do 
documento produzido em meio digital. Para PATRÍCIA PECK 
PINHEIRO, “um documento gerado no meio eletrônico é o 
original, a impressão é cópia deste” [14]. Na realidade atual, 
de implantação do processo eletrônico (frise-se, por oportuno, 
entendimentos contrários, como o do Processualista ALMEIDA 
FILHO considerando que, atualmente, em verdade, o que existe 
são procedimentos realizados com o uso da Tecnologia da 
Informação, e não propriamente um processo eletrônico [15]), 
os documentos eletrônicos têm sido geralmente utilizados após 
impressão a partir da matriz, sendo, empós, acostada essa 
reprodução nos autos físicos (não eletrônico). Nesse ponto, 
interessante a discussão trazida por ÂNGELO VOLPI e CÍNTIA 
FREITAS acerca das diferenças entre o suporte digital e o papel:  

A propósito, a distinção entre cópia e original no 
documento eletrônico não tem sentido, pois é 
impossível distinguir entre uma e outra. Um 
documento em papel, quando digitalizado, 
produz uma cópia digital. Um documento digital 
impresso produz uma cópia em papel; e um 
documento digital replicado digitalmente não 
pode ser denominado de cópia, porque não se 
pode distinguir do original [16]. 

Entende-se, data maxima venia, que os documentos que 
tiverem origem em meio digital, como por exemplo o 
comprovante de compra em loja virtual, a partir do momento 
em que se faz a impressão desse conteúdo, esta nova forma 
corresponde a cópia, devendo-se, caso se deseje atestar a 
veracidade do que ele informa, buscar-se o original, em bits e 
bytes, podendo tal arquivo ser objeto de perícia, por parte de 
especialistas. 

Espancando qualquer dúvida a esse respeito, convém 
analisar o §1º do art. 11 da Lei Nº 11.419, que confirma, 
inclusive, a possibilidade de existência de um documento 
exclusivamente em formato eletrônico: 

  
Art. 11: 

omissis 
§ 1º Os extratos digitais e os documentos 
digitalizados e juntados aos autos pelos órgãos 
da Justiça e seus auxiliares, pelo Ministério 
Público e seus auxiliares, pelas procuradorias, 
pelas autoridades policiais, pelas repartições 
públicas em geral e por advogados públicos e 
privados têm a mesma força probante dos 
originais, ressalvada a alegação motivada e 
fundamentada de adulteração antes ou durante o 
processo de digitalização. 

Em conclusão do exposto, fundamental a manifestação de 
JOSÉ E. CARREIRA ALVIM e de SILVÉRIO N. CABRAL JÚNIOR: 

Portanto, ao dizer o art. 11 que os documentos 
eletrônicos, com garantia de origem e de seu 
destinatário, são considerados originais para 
todos os efeitos legais, cria uma fictio iuris para 
não deixar dúvida sobre a sua eficácia para 
prova dos fatos a que se referem. [...] 
Os extratos digitais são, como enunciam, um 
resumo do documento digitalizado, tendo a 
mesma força probante do documento original de 
que foi extraído [17]. 

Cumpre deixar claro que, quando um documento é assinado 
eletronicamente pelo uso dos mecanismos de criptografia 
(institutos cuja análise detida foge ao escopo deste trabalho), a 
arguição de falsidade só poderá ser baseada em “falsidade de 
assinatura”, porquanto a adulteração do conteúdo do 
documento é inviável, vez que faz perder o vínculo entre este e 
a assinatura. Vê-se, pois, que o documento eletrônico é dotado 
de maior grau de confiabilidade do que o próprio documento 
tradicional. Isso é consequência do fato de que o próprio 
software de criptografia, ao conferir a assinatura, caso o 
documento original tenha sofrido modificações, acusará tal 
alteração, enquanto o documento tradicional necessita de 
exame pericial para constatar eventual adulteração [18]. 

Tendo em vista essa confiabilidade, já há algum tempo que 
o Poder Judiciário vem aceitando a utilização dos documentos 
eletrônicos, mormente quando anexados mediante utilização 
de assinatura eletrônica. Exatamente nesse sentido, decisão do 
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região: 

ASSINATURA ELETRÔNICA. VALIDADE  
O Provimento GP/CR 14/2006 (o qual revogou 
a Portaria GP/CR 24/05), instituiu, no âmbito da 
Justiça do Trabalho da 2ª Região, o Sistema 
Integrado de Protocolização de Documentos 
Físicos e Eletrônicos (SisDoc), possibilitando a 
utilização da internet para a prática de atos 
processuais sob a forma de petição escrita, 
dependendo apenas da identidade digital do 
usuário, sem a necessidade de ratificação 
posterior (art. 3º, parágrafos 1º/5º). In casu, a 
peça recursal coligida às fls. 111/117 demonstra 
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a existência da propalada assinatura via SisDoc, 
evidenciando sua validade jurídica. (Processo nº 
00174-2007-433-02-00-0, Revisor: Ricardo 
Artur Costa e Trigueiros, jul. 15/05/2009). 

Não se retira, contudo, a força probatória dos documentos 
não assinados digitalmente. Como antes se deu o exemplo, um 
e-mail, sem assinatura digital, é, sim, meio de prova hábil, no 
caso de não ser contestado, fundamentadamente, pela parte ex 
adversa. É essa a exata expressão do Princípio da Livre 
Apreciação das Provas, estampado no Código de Processo 
Civil, em seu art. 131:  

Art. 131.  O juiz apreciará livremente a prova, 
atendendo aos fatos e circunstâncias constantes 
dos autos, ainda que não alegados pelas partes; 
mas deverá indicar, na sentença, os motivos que 
lhe formaram o convencimento. 

Destarte, no caso de impugnação motivada, cabe à parte que 
juntou o documento comprovar a sua autenticidade, por meio 
de perícia técnica, podendo o juiz, entretanto, mediante a livre 
apreciação das provas, dispensar a realização de tal 
procedimento, atribuindo eficácia plena ao mesmo, ainda que 
ausente assinatura digital, senão vejamos: 

[...]LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA. VA-
LORAÇÃO. CONVENCIMENTO DO JUIZ. 
CONTRATO ELETRÔNICO. INEXISTÊN-
CIA DE FORMA PRESCRITA EM LEI. 
VALIDADE.  
[...]A livre apreciação da prova, considerada a 
lei e os elementos constantes dos autos, é um 
dos cânones do processo, cabendo ao Julgador 
atribuir-lhe o valor de acordo com o seu 
convencimento. A contratação de empréstimo 
bancário pela via eletrônica com manifestação 
de vontade através de confirmação de 
mensagens e utilização de cartão magnético e 
senha é válida, por inexistir forma prescrita em 
lei. (TJMG, Relator José Amâncio. Apelação 
Cível 1.0024.06.153382-4/001, jul.05/03/2008). 

[...]DOCUMENTO ELETRÔNICO. POSSI-
BILIDADE. ENGARGOS. LEGALIDADE.  
[...]O contrato de prestação de serviços, juntado 
aos autos, ainda que desprovido de assinatura da 
ré, é suficiente para provar a realização do 
ajuste, visto que os documentos eletrônicos 
gozam de valor probante e o doc. de f. 06-09 
demonstra que a requerida efetivamente aderiu 
ao aludido contrato, via internet. [...] (TJMG, 
Rel. Pedro Bernardes, Ap. nº 2.0000.00.450396-
4/000, jul. 19/10/2004). 

Assim, observa-se que a questão da prova eletrônica 
continua controvertida, devendo-se, no entanto, dar plena 

legitimidade aos documentos nesse meio gerados. Caso haja, 
entretanto, justa impugnação da sua validade, deve-se instaurar 
o competente incidente processual e realizar-se perícia no 
documento questionado. Repise-se que o juiz deve apreciar 
tais documentos com esteio no Princípio da Livre Apreciação 
das Provas, em cotejo com as demais informações coligidas 
aos autos.  

E. Possibilidade de uso de fotografias digitais em 
processos judiciais 

Questão de relevo sobressai também quando se analisa o 
artigo 385, §1º do CPC, o qual atesta que “quando se tratar de 
fotografia, esta terá de ser acompanhada do respectivo 
negativo”. Ora, desde o surgimento, há quase vinte anos, da 
primeira máquina digital propriamente dita, o número de 
vendas das antigas câmeras analógicas vem sofrendo 
acentuada queda. Como se sabe, negativos não há nessa nova 
opção de fotografia, a qual grava o conteúdo capturado pelas 
lentes em mídias digitais, tais como os cartões de memória. 
Desse modo, em exegese estritamente gramatical, existem 
aqueles que afirmam não ser possível a utilização, em 
demandas judiciais, de fotos obtidas digitalmente, sustentando 
a facilidade de alteração do seu conteúdo.  

Em verdade, a história está repleta de remanescentes de 
adulterações fotográficas, em épocas que sequer se falava de 
fotografia digital. Stalin, Mao Tsé-Tung, Hitler, Mussolini, 
Fidel Castro e inúmeros outros grandes líderes da história 
tiveram suas fotos manipuladas – para criar desde poses de 
aparência mais heróica até para eliminar inimigos ou garrafas 
de bebidas alcoólicas. Nos dias de Stalin essas imagens 
fotográficas demandavam longas horas de trabalho minucioso 
em um quarto escuro para serem alteradas. Hodiernamente, no 
entanto, qualquer indivíduo com um computador, não 
necessariamente de última geração, é capaz de produzir, em 
pouco tempo, falsificações difíceis de detectar, até mesmo 
pelos mais experientes peritos forenses [19]. 

Assim, desde há muito, falsificam-se imagens gráficas. A 
diferença é que antes se exigia longo período de tempo para 
que uma adulteração crível fosse realizada, ao passo em que, 
atualmente, em poucos minutos, com simples comandos em 
programas especializados, pode-se alterar substancialmente o 
registro fotográfico. Daí decorre a necessidade, para alguns 
estudiosos da área, de se depositar, nos autos, o instrumento 
em que a foto digital foi armazenada a fim de que se proceda à 
sua análise pericial. Assim, se tirada a foto com o celular, o 
próprio aparelho, ou seu cartão de memória caso o tenha, deve 
ser anexado ao processo; se em máquina digital, o cartão 
digital de armazenamento do arquivo. 

Essa exigência apresenta vários empecilhos, sem mencionar 
o fato de o proprietário do aparelho ficar privado da sua 
utilização quando do depósito do bem. Primeiro, geralmente 
são apagados os arquivos dos cartões de memória tão logo seu 
conteúdo seja transferido para o computador ou impresso, a 
fim de liberar espaço para a captura de novas imagens; 
ademais, esse procedimento traria grande oneração ao 
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Judiciário, que teria de conservar esse bem até devolução do 
mesmo ao dono; por fim, cite-se o fato de que, em se tratando 
de tecnologia, com o passar de um ou dois anos, aqueles 
aparelhos ou cartões de memória juntados aos autos, quando 
fossem devolvidos ao proprietário, já estariam com tecnologia 
completamente ultrapassada ou até com o uso impossibilitado, 
tendo sofrido pesada desvalorização. 

Nesse sentido, o Projeto de Lei da Câmara Nº 6.676/2006, 
arquivado com esteio no art. 105 do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados (“Finda a legislatura, arquivar-se-ão 
todas as proposições que no seu decurso tenham sido 
submetidas à deliberação da Câmara e ainda se encontrem em 
tramitação, bem como as que abram crédito suplementar, com 
pareceres ou sem eles, (...)”), previa a alteração dos artigos 
383 e 385 do CPC, que deveriam passar a constar com a 
seguinte redação: 

Art. 383 – Qualquer reprodução mecânica ou 
digital, como a fotográfica, cinematográfica, 
fonográfica ou de outra espécie, faz prova dos 
fatos ou das coisas representadas, se aquele 
contra quem foi produzida lhe admitir a 
conformidade. 
Parágrafo único - Impugnada a autenticidade da 
reprodução mecânica ou digital, o juiz ordenará 
a realização de exame pericial. 
Art. 385 – (...) § 1º - Quando se tratar de 
fotografia mecânica, esta terá de ser 
acompanhada do respectivo negativo; tratando-
se de imagem digitalizada, deverá ser 
acompanhada de disquete ou disco compacto 
(CD), contendo o respectivo arquivo. 

Tendo em vista o aludido arquivamento desse projeto, 
mister se faz que seja tentado solucionar esse hiato legislativo. 
Para tanto, recorre-se ao art. 225 do Código de Civil de 2002 
(CC), o qual se reporta no sentido de que: 

As reproduções fotográficas, cinematográficas, 
os registros fonográficos e, em geral, quaisquer 
outras reproduções mecânicas ou eletrônicas de 
fatos ou de coisas fazem prova plena destes, se a 
parte, contra quem forem exibidos, não lhes 
impugnar a exatidão.  

Admite-se, pois, conforme observado na transcrição do 
Diploma Civil, a validade jurídica do “documento eletrônico 
puro”, isto é, sem necessariamente estar assinado digitalmente 
– não cabe aqui descer a detalhes, mas a doutrina 
especializada faz a distinção entre “assinatura eletrônica” e 
“assinatura digital” [20], sendo ambas as expressões utilizadas 
no presente como sinônimas. 

Sem previsão no Diploma Substantivo de 1916, no atual art. 
225 do CC, optou o legislador por repetir disposição já 
prevista no art. 368.º do Código Civil Português, aprimorando 
a regra contida no art. 385 do Código de Processo Civil, 

estabelecendo a força probante da reprodução de máquina 
fotográfica digital, desde que a parte contra quem forem 
exibidos não lhes impugne a exatidão. 

De fundamental menção, também, o disciplinamento dado 
ao assunto pelos professores FREDIE DIDIER JÚNIOR, PAULA 
SARNO BRAGA e RAFAEL OLIVEIRA, sustentando a necessidade 
de fundadas razões para impugnação de uma fotografia: 

A fotografia tem plena eficácia probatória, 
mesmo quando desacompanhada do negativo. O 
negativo somente é exigível se a fotografia for 
impugnada, e desde que haja fundadas razões 
para esta impugnação. Daí que a interpretação 
correta do § 1º, do art. 385 é no sentido de que a 
fotografia terá que ser acompanhada do 
respectivo negativo, se lhe for impugnada a 
conformidade. Havendo impugnação, se o 
negativo não for trazido aos autos, isso não quer 
dizer que a fotografia será imprestável como 
prova; nesse caso, caberá ao Juiz conferir-lhe o 
valor que merecer, de acordo com o seu livre 
convencimento [21]. 

Caso se deseje dar total credibilidade ao documento juntado 
aos autos, deve-se atender aos ditames da Medida Provisória 
nº 2.200-2, que logo em seu art. 1º declara instituída a Infra-
Estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), para 
garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de 
documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e 
daquelas habilitadas a utilizar certificados digitais, bem como 
para garantir a realização de transações eletrônicas seguras, 
tornando totalmente inócua a exigência de negativos.  

Pela autenticidade, pretende-se confirmar a efetiva autoria 
dos termos do documento em análise, não permitindo dúvidas 
quanto à identificação de quem o gerou. Por integridade, deve-
se compreender a característica ou estado daquilo que se 
apresenta ileso, intato, que não foi atingido ou agredido, 
apontando-se eventual alteração irregular do seu conteúdo.  

Ademais, some-se aos fatores acima referidos, o tocante ao 
não repúdio, por meio do qual se garante que nem o emissor e 
nem o receptor da informação possam negar a sua autoria ou o 
recebimento da mesma, atestando, de forma inconteste, a 
transmissão e a efetiva ciência do arquivo trocado [22].  

Vê-se, assim, que os mesmos elementos são requisitos 
essenciais para atestar-se a plena validade jurídica dos 
documentos, tanto em meio tradicional, quanto em meio 
eletrônico.  

Por fim, fundamental observar a presunção de veracidade 
que se extrai do art. 10, §1º da indigitada Medida Provisória, 
em relação às declarações constantes dos documentos em 
forma eletrônica, desde que produzidos em atenção aos 
processos de certificação disponibilizados pela ICP-Brasil, 
sendo atualmente utilizada a criptografia assimétrica com o 
uso da assinatura digital.  
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III. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Observa-se que as modernas técnicas hoje introduzidas pela 
Tecnologia da Informação têm provocado a necessidade de 
releitura de alguns dos institutos do direito, o qual, ainda não 
tem conseguido acompanhar, pari passu, tais novidades, não 
sendo diferente na seara da sistemática processual civil. Diante 
disso, necessária se faz a aprovação de leis que atualizem o 
ordenamento jurídico brasileiro, bem como que se busque o 
aperfeiçoamento das técnicas legislativas, encontrando-se 
métodos facilitadores do trâmite dos projetos de lei nas casas 
legislativas, com o fito de tentar aproximar o Direito das 
inovações tecnológicas. 

Em razão desse anacronismo legal, ante a falta de expressa 
previsão nas leis sobre todos os aspectos atinentes aos 
documentos eletrônicos, avolumam-se as discussões sobre a 
validade dos mesmos, bem como sobre se o documento 
impresso, a partir do original eletrônico, seria ou não cópia, 
questionando-se também como se efetiva a comprovação de 
sua autenticidade.  

Defendeu-se que deve ser dada plena validade a essas 
informações geradas em meio digital, mormente se 
considerando o disposto no Código Civil e na Lei Nº 11.419. 
Requer-se, no entanto, que esses documentos sigam o disposto 
na Medida Provisória nº 2.200-2, a qual requer para a validade 
dos documentos digitais a utilização dos mecanismos de 
certificação disponibilizados pela ICP-Brasil, garantindo-se, 
então, a autenticidade e a integridade do documento produzido 
ou originado em meio eletrônico. 

Por fim, abordou-se a questão da fotografia digital, a qual é, 
segundo se entende, documento como qualquer outro, sendo 
aceita como prova e tida como verdadeira até que se conteste 
sua veracidade, de forma fundamentada, ocasião em que se 
instaurará o devido incidente de falsidade e a mesma será 
submetida a exame pericial que informará ao juiz, mediante 
laudo, se é autêntica ou não. Isso vale para qualquer tipo de 
documento, englobando-se a gravação de voz, fotos de filme, 
filmagens, fotos digitais e também diversos outros registros 
escritos. 
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Resumo—Neste artigo apresenta-se a seguinte questão: com a
atual regulamentação da ICP-Brasil, os documentos assinados
digitalmente reúnem as condições técnicas necessárias e sufi-
cientes para serem úteis como evidência legal? Estão garanti-
das a confiabilidade e a longevidade desses documentos? Para
respondê-la, foram analisados em detalhes os regulamentos da
ICP-Brasil e foram relacionadas as características esperadas de
uma ICP que emite certificados para uso em assinaturas digitais
com validade jurídica. São apresentadas as lacunas mais im-
portantes na regulamentação brasileira. Propõe-se um conjunto
de medidas que possa solucionar ou pelo menos minimizar os
principais problemas levantados.

Index Terms—Infraestrutura de chaves públicas, Assinatura
Digital, Preservação de longo Prazo, Documento Eletrônico

I. INTRODUÇÃO

ACertificação digital no Brasil tomou impulso a partir
de 2001, quando da criação, pelo Governo Federal, da

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), que
teve um grande crescimento, desde então. Estima-se que ten-
ham sido emitidos mais de um milhão de certificados digitais
ICP-Brasil para pessoas físicas e jurídicas. Esses certificados
estão sendo utilizados em variadas aplicações, como: automa-
tização da prestação de informações fiscais à Receita Federal
do Brasil, nota fiscal eletrônica, informatização do Poder Ju-
diciário, informatização de serviços cartoriais, informatização
de processos para abertura de empresas, informatização de
prontuários médico-odontológicos, compras governamentais
por meio de pregão eletrônico.

Essa situação coloca o Brasil na dianteira em relação a
muitos países, nos quais a certificação e a assinatura digital
ainda são utilizadas de forma bastante restrita. Por outro lado,
caso não sejam adotados os cuidados necessários, a utilização
dessa tecnologia pode acarretar graves consequências, como a
instalação de um "caos jurídico"em torno da validade de uma
assinatura digital.

As questões propostas neste artigo são: com a atual regula-
mentação, os documentos assinados digitalmente no âmbito
da ICP-Brasil reúnem as condições técnicas necessárias e
suficientes para serem úteis como evidência legal, mesmo no
longo prazo? Estão garantidas a confiabilidade e a longevidade
desses documentos?

Para responder a essas questões foram analisados os re-
gulamentos da ICP-Brasil considerando as características es-
peradas de uma ICP que emite certificados para uso em
assinaturas digitais com validade legal. Esses regulamentos
foram também comparados aos emanados por outros países e

aos padrões internacionais criados por organismos de norma-
lização reconhecidos. Ficou evidenciada a existência de lacu-
nas importantes, para as quais foram recomendadas medidas
corretivas, que vão desde a criação de novas entidades e
serviços na ICP-Brasil, até a alteração dos formatos e tipos
de certificados utilizados no País.

II. A ICP-BRASIL

A. Entidades Integrantes

As principais entidades integrantes da ICP-Brasil estão
representadas na estrutura hierárquica apresentada na Figura
1.

Figura 1. Organograma da ICP-BRASIL

1) Comitê Gestor: Composto por membros do Governo e
da sociedade civil, tem por principal atribuição coordenar a
implantação e o funcionamento da ICP-Brasil, além de esta-
belecer a política, os critérios e as normas para credenciamento
das ACs, ARs e demais entidades que fazem parte da estrutura.

2) Comissão Técnica (COTEC): Presta suporte técnico
e assistência ao Comitê Gestor, sendo responsável por
manifestar-se previamente sobre as matérias apreciadas e deci-
didas pelo comitê Gestor. É convocada sempre que necessário,
sendo que cada um de seus representantes é indicado por um
dos membros do Comitê Gestor.

3) AC-Raiz: Primeira autoridade da cadeia de certificação,
a AC-Raiz executa as políticas de certificados e normas
técnicas e operacionais aprovadas pelo Comitê Gestor. Emite
seus próprios certificados; emite, expede, distribui, revoga e
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gerencia os certificados das ACs de nível imediatamente sub-
sequente ao seu; gerencia sua lista de certificados revogados.

4) Autoridades Certificadoras (AC): As autoridades cer-
tificadoras (ACs) são credenciadas para emitir certificados
digitais vinculando pares de chaves criptográficas ao respectivo
titular. Emitem, expedem, distribuem, revogam e gerenciam os
certificados, bem como colocam à disposição dos usuários lis-
tas de certificados revogados e outras informações pertinentes
e mantêm o registro de suas operações.

5) Autoridades de Registro (AR): As autoridades de registro
(ARs) são entidades operacionalmente vinculadas a determi-
nada AC. Compete-lhes identificar e cadastrar usuários na
presença destes, encaminhar solicitações de certificados às
ACs e manter registros de suas operações.

6) Prestadores de Serviços de Suporte (PSS): Os Presta-
dores de Serviços de Suporte (PSSs) são empresas contratadas
por uma AC ou AR para realizar atividades de disponibilização
de infraestrutura física e lógica e disponibilização de recursos
humanos especializados.

7) Empresas de Auditoria Independente (EAI): As empre-
sas de auditoria independentes (EAIs) são entidades que, uma
vez cadastradas junto à AC-Raiz, podem ser contratadas pelas
autoridades certificadoras para realizar auditorias operacionais
nas próprias ACs e nas entidades a elas subordinadas.

8) Laboratórios de Ensaio e Auditoria (LEA): Os la-
boratórios de ensaios e auditoria (LEAs) são entidades for-
malmente vinculadas à AC Raiz, aptas a realizar os ensaios
exigidos nas avaliações de conformidade e a emitir os cor-
respondentes laudos de conformidade que embasarão a tomada
de decisão, por parte da AC Raiz, quanto à homologação ou
não de um dado sistema ou equipamento avaliado pelos LEAs.

9) Autoridades de Carimbo do Tempo (ACT): As autori-
dades de carimbo do tempo (ACTs) são entidades responsáveis
pela operação dos equipamentos que, conectados à Rede
de Carimbo do Tempo da ICP-Brasil, geram carimbos e os
assinam em nome da ACT.

10) Titulares Finais (TF): Os titulares finais (TFs) são as
entidades, pessoa física ou jurídica, para as quais são emitidos
certificados digitais. O titular do certificado é responsável
pela chave privada correspondente à chave pública contida no
certificado e pode utilizar tanto uma quanto a outra.

11) Terceiras Partes (TP): As terceiras partes (TPs) são
quaisquer pessoas físicas ou jurídicas que confiam no teor,
validade e aplicabilidade dos certificados digitais, dos carim-
bos do tempo e demais documentos assinados digitalmente no
âmbito da ICP-Brasil.

B. Regulamentos

Os regulamentos sobre os quais se alicerça a ICP-Brasil
são: Medida Provisória 2.200-2 [5]; decretos; resoluções do
Comitê Gestor da ICP-Brasil; instruções normativas da AC
Raiz; documentos complementares. 2.2.1 MP 2.200-2

A Medida Provisória 2.200-2 [5] é o principal marco legal
da ICP-Brasil. Publicada em 24.08.2001 tem força de lei,
mesmo não tendo sido analisada no Congresso Nacional,
haja vista que o mecanismo de "caducidade"das MPs não
analisadas somente foi instituído pela Emenda Constitucional
32, de 11.09.2001.

1) Decretos: Vários decretos presidenciais tratam da regu-
lamentação da ICP-Brasil, sendo os principais:

• DECRETO No 3.872 [6], que dispõe sobre o Comitê
Gestor da InfraEstrutura de Chaves Públicas Brasileira
- CG ICP-Brasil, sua Secretaria-Executiva, sua Comissão
Técnica Executiva e dá outras providências;

• DECRETO No 3.996 [4] e DECRETO No 4.414 [7], que
dispõem sobre a prestação de serviços de certificação
digital no âmbito da Administração Pública Federal;

• DECRETO No 4.689 [8], que aprova a Estrutura Regi-
mental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comis-
são do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação -
ITI, e dá outras providências;

• DECRETO No 6.605 [13], que dispõe sobre o Comitê
Gestor da InfraEstrutura de Chaves Públicas Brasileira -
CG ICP-Brasil, sua Secretaria-Executiva e sua Comissão
Técnica Executiva - COTEC.

2) Resoluções do Comitê Gestor da ICP-Brasil: O Comitê
Gestor estabelece diretrizes e normas técnicas para a formu-
lação de políticas de certificados e regras operacionais das
ACs e das ARs e define níveis da cadeia de certificação. Tam-
bém atualiza, ajusta e revisa os procedimentos e as práticas
estabelecidas para a ICP-Brasil, garante sua compatibilidade
e promove a atualização tecnológica do sistema e a sua
conformidade com as políticas de segurança. Para emanar
essas diretrizes e normas, utiliza-se de Resoluções, que são
analisadas pelos membros da COTEC e do Comitê Gestor e
aprovadas por esses últimos em reuniões específicas.

3) Documentos ICP-Brasil: As resoluções são sucintas,
limitando-se a aprovar documentos em anexo, esses sim con-
tendo as diretrizes técnicas a serem observadas. Tais docu-
mentos são conhecidos por DOC-ICP-nn. Possuem controle
de versão e qualquer alteração deve sempre ser aprovada pelo
Comitê Gestor da ICP-Brasil, por meio de uma nova resolução.
Para cada alteração em um DOC-ICP-nn deve ser adotado
um novo número de versão. Uma nova versão consiste num
documento completo, contendo todo o texto da versão anterior
mais as modificações aprovadas. A Tabela I relaciona esses
documentos agrupados de acordo com o assunto principal.

Tabela I
DOCUMENTOS ICP-BRASIL AGRUPADOS POR ASSUNTO

Assunto DOC-ICP
Credenciamento e funcionamento das enti-
dades

01, 02, 03, 05, 06, 07

Formato dos certificados digitais e das LCR 04
Fiscalização e auditoria das entidades cre-
denciadas

08,09

Processo de homologação de dispositivos
criptográficos

10

Carimbo do tempo 11,12,13 e 14
Formato das Assinaturas Digitais 15

III. ASSINATURAS DIGITAIS E SUA UTILIZAÇÃO COMO
EVIDÊNCIA LEGAL

A. O Processo De Assinatura Digital

Assinar um documento eletrônico com uma assinatura digi-
tal é um processo de dois passos: o arquivo de computador que
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contém o documento eletrônico é primeiramente submetido a
um algoritmo de embaralhamento com perda, o que produz
um valor conhecido por hash ou resumo criptográfico. Na
segunda etapa, esse hash é então cifrado com a chave privada
do signatário. O resultado dessa operação é a assinatura digital,
que se constitui em um objeto digital separado do documento
eletrônico em si, mas que fica associado a ele, para futura
validação.

O documento eletrônico, juntamente com a assinatura di-
gital, é apresentado para a terceira parte, que confirma sua
validade ao decifrar a assinatura digital com a chave pública
do signatário, obtida no certificado digital. O resultado da
decifração é o valor hash do documento eletrônico, conforme
gerado pelo signatário. A seguir, a terceira parte realiza, ela
própria, um novo cálculo do valor hash do documento e o
compara com o valor hash que recebeu junto com o docu-
mento. Se forem iguais, significa que o documento eletrônico
está íntegro e que é possível identificar o signatário por meio
do certificado digital. Caso contrário, a assinatura digital é
inválida.

O certificado digital contém a chave pública e informações
sobre a identidade do titular do certificado (proprietário da
chave), o período de validade, o algoritmo de assinatura,
o número de série do certificado e o nome da autoridade
certificadora, entre outras informações. Os certificados digitais
têm um prazo de validade limitado, mas também podem
ser revogados antes do término desse período. O titular do
certificado pode pedir a revogação do certificado em diversas
situações, como roubo ou perda da chave privada, alteração
nas informações contidas no certificado etc.

Documentos assinados digitalmente têm, muitas vezes, uma
vida muito maior do que as chaves criptográficas e as tec-
nologias empregadas na geração da assinatura digital. Isso
ocorre porque a validade das chaves é intencionalmente curta,
uma vez que elas podem ser comprometidas ou podem,
futuramente, ser descobertos métodos de criptoanálise que
permitam descobrir com facilidade a chave privada, a partir
da chave pública correspondente [29]. Como verificar, daqui a
uma dezena de anos, se o certificado digital correspondente à
chave privada que assinou o documento não estava expirado ou
revogado, no momento da assinatura? Ou ainda, como precisar
o momento em que foi realizada a assinatura?

Para tentar solucionar essa questão, podem ser utilizados
carimbos do tempo, que registram data e hora no resumo
criptográfico (hash) do documento digital e/ou da assinatura
digital. Essa medida, todavia, remete de volta à questão inicial,
uma vez que o carimbo do tempo é, ele mesmo, um conjunto
de dados assinado digitalmente. Como provar, daqui a dezenas
de anos, que a chave privada da Autoridade de Carimbo do
Tempo não foi comprometida, ou que o carimbo não foi
forjado, de alguma maneira, dada a evolução tecnológica dos
computadores e o avanço na solução de problemas matemáti-
cos hoje insolúveis?

B. Características Esperadas Das ICPs E Das Assinaturas
Digitais

Uma ICP, ao fornecer certificados que podem ser utilizados
para assinar digitalmente documentos eletrônicos com validade

jurídica, deve prover confiabilidade e segurança em todos
os processos, tanto os que envolvem o ciclo de vida do
certificado digital como os que dizem respeito ao ciclo de
vida da assinatura digital. Deve também prover rastreabilidade
e auditoria dos processos executados, de forma a possibilitar a
realização de perícias técnicas, em caso de eventuais disputas
judiciais.

Essas características são fundamentais para que as as-
sinaturas sejam usadas como evidência legal e implicam a
adoção de um grande número de cuidados pelos executores das
diversas atividades que compõem aqueles processos. As etapas
que dizem respeito ao ciclo de vida dos certificados digitais na
ICP-Brasil estão previstas e regulamentadas no DOC-ICP-05
[12], são:

• Solicitação - processo no qual é acessado o sistema da
AC e preenchido formulário específico de solicitação de
certificado digital;

• Validação - processo no qual o solicitante do certificado
comparece a uma instalação técnica de AR e apresenta
seus documentos de identidade;

• Emissão - processo no qual o solicitante, utilizando uma
senha especial, recebida na AR, comanda a emissão do
seu certificado;

• Revogação - processo no qual um certificado já emitido
é revogado pelo próprio titular ou pela AR.

Já as etapas do ciclo de vida de uma assinatura digital,
conforme DOC-ICP-15 [15], são:

• Criação - processo de criação de um resumo criptográfico;
• Verificação Inicial - processo de verificação quanto à

validade de uma ou mais assinaturas digitais;
• Armazenamento - processo que trata da guarda da assi-

natura digital.
• Revalidação - processo que estende a validade do docu-

mento assinado.

IV. PRINCIPAIS DESAFIOS NA ICP-BRASIL

Neste capítulo relacionam-se questões sobre assinatura digi-
tal de documentos eletrônicos que, na visão dos autores, ainda
não estão tratadas de forma adequada na ICP-Brasil e que
podem comprometer a utilização desses documentos como
evidência legal competente.

Todas as questões discutidas neste artigo baseiam-se na
legislação publicada até 20.06.2009. Foram desconsiderados,
portanto, eventuais estudos internos que possam estar em
andamento na AC-Raiz e que não tenham sido aprovados pelo
Comitê Gestor da ICP-Brasil e publicados no Diário Oficial
da União e no sítio www.iti.gov.br [26].

A. Propostas De Adequação Na ICP-Brasil

1) Revogação de Certificados: Para verificar a situação
do certificado digital quanto à revogação são utilizados dois
mecanismos: as Listas de Certificados Revogados (LCRs) [23]
e as consultas usando o Online Certificate Status Protocol
(OCSP).

As LCRs funcionam pela publicação, em algum repositório,
de uma relação de certificados que não estão mais válidos
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e devem ser rejeitados pela pessoa ou aplicação que estiver
realizando a validação. Essa relação pode ter tamanho variável,
chegando muitas vezes a vários megabytes. Já as consultas
OCSP baseiam-se no envio de uma consulta ao servidor, na
qual são informados dados do certificado cuja validade se
deseja verificar. O servidor emite uma resposta assinada com
sua chave privada, informando a situação do certificado.

Na ICP-Brasil, embora algumas ACs disponibilizem serviço
OCSP, a principal forma de validação de status de certificados
é através de LCRs. O DOC-ICP-05 [12] define que cada AC
deve gerar uma nova versão de LCR a cada 6 horas e publicá-la
em repositório com disponibilidade de 99,5% (noventa e nove
vírgula cinco por cento) do mês, 24 (vinte e quatro) horas por
dia, 7 (sete) dias por semana).

Ocorre que, para evitar que as LCRs fiquem muito longas,
as ACs da ICP-Brasil excluem delas os certificados revogados,
após sua expiração. Esse procedimento, previsto na seção 5
da RFC 5280 [24], permite diminuir o tamanho da LCR,
o que confere maior agilidade na sua importação para um
sistema local. Todavia, fragiliza a automação dos processos
de validação do status de certificados, pois para validar uma
assinatura digital, cujo certificado correspondente já tenha
expirado, será preciso consultar a LCR emitida logo depois
do momento provável da assinatura.

O DOC-ICP-05 [12] no item 6.1.3, define que as ACs da
ICP-Brasil devem guardar, permanentemente, todas as LCRs
emitidas ao longo de sua existência, para verificações futuras,
mas não faz referência alguma à disponibilização dessas
LCRs. Com isso, caso as informações sobre o status dos
certificados que compõem a cadeia de certificação não tenham
sido capturadas no momento da geração da assinatura digital,
ou pelo menos antes da expiração do certificado do titular,
validar uma assinatura digital na ICP-Brasil será uma tarefa
bastante difícil. Além disso, como para validar um certificado
é preciso fazê-lo igualmente para os demais certificados da
cadeia de certificação, essa complexidade aumenta ainda mais.

2) Preservação de Documentos Assinados Digitalmente:
Um dos principais desafios com que se depara ao lidar
com documentos assinados digitalmente diz respeito à sua
preservação por longo prazo. Essa preocupação extrapola o
âmbito da certificação digital, visto que se aplica a todos os
documentos eletrônicos, sejam eles assinados digitalmente ou
não.

No âmbito da ICP-Brasil, ainda não existem diretrizes sobre
o caminho a adotar para manter a validade das assinaturas
a longo prazo, embora já existam milhões de documentos
assinados digitalmente. Somente em dezembro de 2008 foram
aprovados regulamentos sobre assinaturas digitais no âmbito
da ICP-Brasil [15]. Uma importante lacuna nesses regula-
mentos é que não definem o tratamento a ser dado aos
milhões de documentos assinados antes da sua publicação e
que provavelmente se encontram fora do padrão ali definido.

Finalmente, não se observa em nenhum documento da
ICP-Brasil orientação sobre como armazenar os documentos
assinados digitalmente, tarefa essa bastante complexa. Envolve
não apenas as questões relacionadas com o arquivamento de
documentos eletrônicos (migração de dados e metadados para
novas mídias, sistemas operacionais e sistemas aplicativos;

migração de representações e formatos de arquivos) [30].
Além de oferecer resposta todas essas questões, os res-

ponsáveis pelo armazenamento dos documentos eletrônicos
assinados digitalmente devem preocupar-se em registrar todos
os procedimentos realizados, de forma que seja possível provar
a integridade do documento ao longo do tempo, para que ele
mantenha sua capacidade de servir como evidência legal.

Muitas das pessoas ou entidades brasileiras que hoje estão
de posse de documentos eletrônicos assinados digitalmente
desconhecem a maneira correta de armazená-los e não há,
na ICP-Brasil, definição de processos e estruturas visando à
preservação adequada desses documentos no longo prazo.

Outra questão relevante é que, para verificar assinaturas
digitais será necessário reconstruir de forma correta o caminho
de certificação e obter informações adicionais [2] [27]; é
necessário, portanto, dispor de LCRs, certificados digitais
da AC, da ACT e respectivas PC, DPC, PCT, DPCT etc.
Hoje a maior parte desses arquivos encontra-se na guarda
das entidades que os geraram, o que pode dificultar sua
recuperação a médio e longo prazo, caso não sejam realizados
os procedimentos de arquivamento adequados.

Algumas ACs podem ter dificuldade de manter disponíveis
até mesmo os dados mais básicos, como os certificados digitais
e LCRs emitidos, por utilizarem sistemas de certificação com
restrições operacionais e deficiências diversas.

Todas essas questões podem dificultar a verificação se certi-
ficado digital era válido em determinado momento do passado,
o que é especialmente danoso para os casos de certificados
usados em carimbos do tempo, que são utilizados, muitas
vezes, como forma de garantir a validade das assinaturas
digitais [25].

3) Sistemas para Geração e Verificação das Assinaturas
Digitais: Para que documentos assinados digitalmente apre-
sentem as condições técnicas necessárias e suficientes para
serem úteis como evidência legal, é preciso que todos os
processos relacionados com sua criação e verificação sejam
realizados de forma segura. Esses processos envolvem, em
maior ou menor grau, a utilização de sistemas e equipamentos
criptográficos, que devem ter seu funcionamento avaliado e,
de preferência, certificado por um organismo confiável, para
garantir aos usuários a segurança de suas chaves privadas.

Uma solução para garantir que os sistemas estejam seguros
e adequados à regulamentação brasileira seria submetê-los ao
processo de homologação ICP-Brasil, criado em outubro de
2004, com a publicação do DOC-ICP-10 [9], que estabelece
as regras e os procedimentos gerais que devem ser observados
nos processos de homologação de sistemas e equipamentos
para uso na ICP-Brasil. A especificação dos requisitos técnicos
que esses sistemas e equipamentos devem atender é realizada
pela AC-Raiz e publicada nos Manuais de Condutas Técnicas
(MCTs).

Para equipamentos, esse modelo tem obtido relativo
sucesso, na medida em que já existem dispositivos homologa-
dos e que, obrigatoriamente, a partir de 31.12.2010, todos os
equipamentos criptográficos para uso na ICP-Brasil deverão
ter sido previamente homologados, conforme DOC-ICP-01.01
[14].

A situação é diferente, porém no que tange aos sistemas



49

utilizados para geração e verificação de assinaturas digitais.
Percebe-se que muitas aplicações que utilizam certificação
digital não estão aptas a lidar de forma adequada com os
certificados e as informações de revogação. Mesmo softwares
de grandes fabricantes tratam de forma errada os bits configu-
rados nos certificados. É comum, por exemplo, que certificados
de sigilo sejam usados para realizar assinaturas.

A interpretação e o tratamento das extensões críticas ou
não críticas varia de um software para outro. Muitos aplica-
tivos não estão configurados para trabalhar corretamente com
campos importantes dos certificados, como aqueles que tratam
das restrições de uso aplicáveis.

Na ICP-Brasil vivenciam-se esses problemas não apenas
nos sistemas operacionais, navegadores e outros programas
de grandes fabricantes, mas também naqueles desenvolvidos
especificamente para a realidade brasileira, como softwares de
assinatura e outros aplicativos específicos, como os que tratam
de nota fiscal eletrônica, por exemplo. Em todos eles, a não-
implementação adequada de rotinas para tratamento da certifi-
cação digital pode comprometer a segurança e confiabilidade
dos processos executados.

O documento que traz as especificações dos sistemas para
geração e verificação de assinaturas digitais é o Manual de
Condutas Técnicas 4 (MCT-4) [10], cuja versão mais atual foi
publicada em 2007, antes, portanto, da publicação do DOC-
ICP-15 [15], que regulamenta as assinaturas digitais no âmbito
da ICP-Brasil.

Além de não estar ajustado à regulamentação atual sobre
assinatura digital na ICP-Brasil, o MCT-4 mostra outras defi-
ciências, se comparado, por exemplo, com o padrão utilizado
na Comunidade Europeia, constante dos documentos CWA
14170 Security requirements for signature creation applica-
tions [16] e CWA 14171 General guidelines for electronic
signature verification [17]. Entre elas podem ser citadas a
inexistência de requisitos para autenticação biométrica do
titular para acesso à sua chave privada, a não previsão de
assinatura digital em ambientes distribuídos etc.

Entende-se o receio das autoridades da ICP-Brasil em exigir
que todos os sistemas e aplicativos sejam homologados, haja
vista que o processo pode ser demorado e caro, impactando
de forma indesejada o preço e consequente utilização de
dispositivos homologados. Além disso, uma vez homologado
o dispositivo, é difícil que se mantenham estáticos seus
componentes, o que pode gerar a necessidade de constante
reavaliação pelos laboratórios, com mais custos e delongas.

Isso é mais verdadeiro ainda para os softwares, haja vista a
dinâmica natural dos sistemas informatizados. Por outro lado,
deixando-se a situação como está, expõe-se os usuários a riscos
significativos e compromete-se a credibilidade das assinaturas
geradas.

4) Tipo e Aplicabilidade dos Certificados Digitais: Na
ICP-Brasil conforme DOC-ICP-04 [11] estão regulamentados
apenas dois tipos de certificados para titular final: certificados
de sigilo e de assinatura. Esses últimos são usados tanto para
assinatura digital, propriamente dita, como para processos de
autenticação do titular em servidores e aplicativos. Ocorre que
esses servidores podem estar instalados em ambientes que
não são controlados pelo titular. Exemplo disso se observa

nas organizações que exigem que o funcionário se autentique
com certificado digital para acessar suas áreas de trabalho,
em computadores controlados por terceiros, como os admi-
nistradores de sistemas e de redes. Com isso, gera-se um risco
ao titular do certificado, pois a mesma chave privada usada
para autenticação pode ser usada para assinar documentos de
cunho legal e financeiro.

As chaves privadas associadas aos certificados do tipo A1 e
A2 são geradas e/ou armazenadas em software e as do tipo A3
e A4 são geradas e armazenadas em hardware criptográfico.
Mesmo oferecendo níveis de segurança bastante distintos,
qualquer desses certificados pode, em tese, ser utilizado para
assinar qualquer tipo de documento, ficando essa definição
na dependência apenas do gestor do aplicativo. Com isso,
os titulares de certificados do tipo A1 e A2 ficam ainda
mais expostos ao risco de captura de sua chave privada para
utilização em transações as mais diversas.

Outro fator que traz insegurança aos titulares de certificados
ICP-Brasil é que a regulamentação atual não lhes permite
estabelecer limite de valores para as transações, documentos
e contratos a serem assinados com a chave privada associada
ao certificado. Na Comunidade Europeia, ao contrário, essa
possibilidade está prevista na própria diretiva 93/1999 [20].

Para as pessoas jurídicas, os certificados ICP-Brasil apre-
sentam ainda deficiências importantes, que dificultam sua
utilização nos processos de negócios. Uma empresa pode ter
vários certificados de assinatura, cada um deles indicando uma
pessoa física responsável pela guarda e uso da chave privada
correspondente, conforme DOC-ICP-05 [12].

Ocorre que não é possível estabelecer, no certificado di-
gital, segregação de funções e limitação de poderes para os
responsáveis. Assim, cada um deles pode assinar, em nome
da empresa, documentos de qualquer tipo e valor. Além
dos problemas de segurança, isso dificulta a automação dos
processos de negócios, em que existem fluxos pré-definidos
de atividades, com segregação das partes executantes e nos
quais os sistemas devem analisar as assinaturas digitais e sua
relação com o documento, ou seja, identificar se o documento
admite uma assinatura digital de uma pessoa e qual o papel
dela no processo.

Vê-se, assim, que os tipos e aplicabilidade dos certificados
ICP-Brasil não atendem às atuais necessidades da sociedade e
podem ensejar, no futuro, alegações de que algum documento
foi assinado sem a expressa vontade e consentimento do titular
do certificado ou do responsável legal pela chave privada.

V. ADEQUAÇÕES PROPOSTAS PARA A ICP-BRASIL

Neste capítulo propõe-se um conjunto de medidas que
buscam auxiliar a equacionar os desafios, medidas essas que
se aplicam especificamente à ICP-Brasil e que visam solu-
cionar apenas questões técnicas relacionadas com documentos
eletrônicos assinados digitalmente e sua utilização como evi-
dência legal.

A. Revogação de certificados

1) Implantação Obrigatória de Serviço de Validação On-
line do Status dos Certificados: Para eliminar a situação que se
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vivencia hoje na ICP-Brasil, com a defasagem das informações
de revogação, todas as ACs (exceto a Raiz) devem oferecer
obrigatoriamente, um serviço online de validação de status
de certificados, que pesquise a base de dados de certificados
emitidos e forneça uma resposta binária, ou seja:

• o certificado é válido: consta da lista de certificados
emitidos pela AC e não está revogado; ou

• o certificado não é válido: não consta da lista de certifi-
cados emitidos pela AC ou está revogado.

Esse modelo de serviço de verificação online é diferente
do que está proposto na RFC 2560, mas equipara-se ao que
vem sendo usado em países da Comunidade Europeia, como
a Alemanha, conforme Menke [28]. Essa medida tem vários
pontos positivos:

• elimina os inconvenientes apresentados pelas LCRs e
serviço OCSP tradicional, de fornecer informação de-
fasada e/ou incompleta;

• permite que a certificação digital seja usada de forma
mais intensa para processos críticos, como transações
financeiras;

• diminui a carga na rede, por evitar a baixa de LCRs.
Na regulamentação desse novo serviço devem ser igual-

mente tratados pontos importantes a ele relacionados, como
a inclusão, nos certificados de titulares finais, da extensão
AuthorityInfoAccess, que indica como acessar informações e
serviços da AC emitente do certificado, entre eles o serviço
OCSP.

B. Preservação de Documentos Assinados Digitalmente

1) Regulamentação do serviço de arquivamento de docu-
mentos assinados: Uma medida prioritária para a ICP-Brasil
é a regulamentação dos procedimentos a serem adotados para
arquivamento de documentos assinados digitalmente, assunto
que não é tratado em nenhum dos documentos da ICP-Brasil.
Para a criação desses novos regulamentos é importante o
envolvimento do Arquivo Nacional, que poderá contribuir
na definição das políticas e práticas arquivísticas a serem
observadas, considerando ainda as necessidades dos usuários
dessas informações no futuro [18].

Entre essas práticas, tem-se:
• carimbos do tempo emitidos por Autoridades de Carimbo

do Tempo confiáveis;
• concatenação de valores de hashes criptográficos;
• apresentação de evidências para grupos de documentos

digitais;
• cadeias de carimbos do tempo de arquivamento.
Nessa regulamentação, deve ser prevista a criação de uma

nova categoria de entidade: o Prestador de Serviços de Arqui-
vamento (PSA), responsável pela guarda de forma confiável
de documentos assinados digitalmente no longo prazo. Os
objetivos primários de um PSA são dar suporte ao não-repúdio
da existência de dados, integridade e origem [3].

Esse tipo de entidade já existe na Comunidade Europeia,
que, premida pela necessidade de arquivar os documentos
relativos a faturas eletrônicas assinadas digitalmente, criou
em 2007 o padrão ETSI TS 102573 Policy requirements for

trust service providers signing and/or storing data for digital
accounting [19].

2) Criação de Repositório Seguro de Informações Críti-
cas: Foi destacada a importância em guardar informações
complementares para validar assinaturas digitais no futuro,
como LCRs, certificados digitais de AC e diferentes versões
de PC, DPC, PCT, DPCT etc. Hoje essas informações estão
armazenadas nas diferentes ACs e ACTs, o que pode dificultar
sua recuperação, no futuro.

A proposta é que a AC-Raiz brasileira crie um repositório
seguro com essas informações (ou designe um Prestador de
Serviços para isso), de forma a garantir sua preservação e
disponibilidade adequada.

3) Criação de manuais orientando os usuários sobre o
tratamento do legado: Conforme Resolução 62 do CG da
ICP-Brasil, de 09.01.2009 [15], a definição dos critérios para
validação dos documentos assinados digitalmente usando cer-
tificados ICP-Brasil em formatos não padronizados foi deixada
a cargo das partes interessadas. Como essa definição pode
ser complicada, especialmente para usuários leigos que não
disponham de estrutura organizacional para apoiá-los, cabe
à AC-Raiz criar um Guia, orientando-os sobre as formas
como pode ser realizada a validação e sobre os consequentes
procedimentos a que os documentos assinados devem ser
submetidos, em cada caso.

4) Inclusão de orientações sobre arquivamento a longo
prazo de documentos assinados digitalmente nos termos de
titularidade: No momento em que recebe o certificado digital,
o titular assina e recebe uma cópia do Termo de Titularidade,
documento no qual constam seus dados de identificação e
uma relação resumida de seus deveres como titular de um
certificado ICP-Brasil. A minuta desse termo está estabelecida
em adendo do DOC-ICP-05 [12] e deve ser adotada por
todas as ACs credenciadas. Propõe-se que sejam incluídas
nesse documento orientações sobre os procedimentos que
o titular deve adotar em relação aos documentos assinados
digitalmente, com vistas a manter as características adequadas
para utilização como evidência legal, no futuro.

C. Sistemas para Geração e Verificação das Assinaturas Di-
gitais

1) Regulamentação do Processo de Validação de Certifi-
cados e Assinaturas Digitais: A regulamentação do processo
de validação de certificados e assinaturas digitais é necessária
para evitar a implementação incorreta desse processo nas apli-
cações, o que pode gerar consequências indesejadas, como a
aceitação de certificados inválidos ou revogados ou a validação
de assinaturas sem as características esperadas.

Nenhum dos documentos da ICP-Brasil trata do assunto,
motivo pelo qual deverá ser criado novo conjunto de docu-
mentos, incorporando essa proposta.

2) Regulamentação do Serviço de Validação de Certificados
e Assinaturas Digitais: Mesmo com a regulamentação do
processo de validação de certificados e assinaturas digitais,
usuários e desenvolvedores podem preferir delegar essa ativi-
dade a entidades especializadas. Propõe-se, por isso, a criação
de Prestadores de Serviço de Verificação (PSV), entidades
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credenciadas na ICP-Brasil para realizar os processos de
criação de caminhos de certificação e validação do status de
certificados. Esses prestadores também poderiam validar até
mesmo as assinaturas digitais como um todo, e não apenas
o caminho de certificação, simplificando essa atividade para
usuários finais e aliviando as aplicações para que possam se
concentrar nas atividades-fim a que se destinam.

Essa solução se assemelha à proposta na RFC5055 [21], que
define um protocolo que permite a um cliente delegar a um
servidor a criação do caminho de certificação e a validação
dos certificados.

3) Implantação de Declaração de Conformidade para Sis-
temas: Viu-se a importância de oferecer aos usuários sistemas
para geração e verificação de assinaturas seguros e alinhados
com os regulamentos da ICP-Brasil. A garantia de que esses
dispositivos atendem a tais características poderia ser obtida
pela homologação junto a laboratórios especializados, mas
essa alternativa encareceria os produtos e inibiria o lançamento
de novas versões.

Para solucionar essa questão, propõe-se estratégia seme-
lhante à adotada na Alemanha [1], em que os fabricantes de
produtos para assinaturas digitais devem fornecer declaração
pública de que seus produtos estão em conformidade com
os requisitos de segurança estabelecidos nos regulamentos da
ICP-Brasil. Uma cópia escrita deve ser depositada na AC-
Raiz, que publicaria no seu sítio a lista desses dispositivos
"declarados confiáveis", para conhecimento dos titulares de
certificados e terceiras partes.

D. Tipos e Aplicabilidade dos Certificados Digitais

1) Criação de Infraestrutura para Emissão de Certificados
de Atributos: Um certificado de atributo é uma estrutura de
dados contendo um conjunto de atributos para uma entidade
final e alguma outra informação. Essa estrutura é assinada
digitalmente por uma entidade confiável. O certificado de
atributo não possui chave pública: é utilizado em conjunto
com um certificado de chave pública, adicionando atributos
ao detentor desse certificado. Assim os atributos constantes
no certificado de atributo podem ser alterados ou mesmo
revogados sem que isso implique a revogação do certificado de
chave pública. Os certificados de atributos podem ser usados
para diversas finalidades, como:

• identificação de profissionais que pertencem a determi-
nada categoria;

• identificação e definição de cargos/hierarquias de fun-
cionários e servidores de empresas ou órgãos públicos;

• identificação de pessoas que fazem jus a determinado
direito (ex.: bolsa-família;)

• restrição de acesso de determinados usuários à aplicações;
• delegação de poderes (procuração).

Os padrões internacionais que tratam dessa matéria são a
RFC 3281 An Internet Attribute Certificate [23] e o documento
ETSI TR 102 044 Electronic Signatures and Infrastructures
(ESI); Requirements and role for attribute certificates [19].
Neles está prevista a criação de dois tipos de entidades: a
Autoridade Designadora de

Atributos e a Autoridade Emissora de Atributos. A primeira
possui autoridade sobre determinado atributo, podendo desig-
nar quem poderá obter um certificado com aquele atributo
(por exemplo, um conselho de classe pode designar quais
são os profissionais habilitados a exercer a profissão). Já
a autoridade emissora realiza a emissão do certificado de
atributo, em condições semelhantes às utilizadas para emissão
de certificados digitais: ambientes com requisitos elevados
para segurança física, lógica e de pessoal etc.

Para a ICP-Brasil, além de definir as entidades que irão com-
por essa nova infraesturutura, é preciso detalhar suas funções,
regras de acreditação e funcionamento, tipos de dispositivos a
utilizar, procedimentos a serem observados pelos agentes de
registro para validação dos atributos, forma e condições de
revogação de atributos etc.

2) Alteração nos certificados ICP-Brasil: Viu-se que os
tipos de certificados atualmente disponíveis na ICP-Brasil
não atendem adequadamente às necessidades dos titulares,
trazendo mesmo riscos de segurança aos seus usuários.

Propõe-se, assim, a criação de um novo tipo de certificado:
o certificado de autenticação, que se destina apenas a permitir
ao titular acesso a sistemas diversos, não podendo ser utilizado
para assinatura digital de documentos. As chaves criptográficas
desse tipo de certificado podem estar armazenadas em software
ou em hardware criptográfico, visto que seu uso restrito não
ensejará graves prejuízos, em caso de captura por terceiros.

Esse tipo de certificado é usado em países como Portugal
e Bélgica, que incorporam em seus documentos de identidade
certificados digitais de assinatura e de autenticação, armazena-
dos em áreas distintas dos cartões inteligentes. Isso permite
que o certificado de autenticação seja utilizado em variados
ambientes, como serviços médicos e escolas (o que propicia
às autoridades a obtenção de dados para programas sociais),
preservando a segurança da chave privada de assinatura.

VI. CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

O objetivo deste artigo foi estudar a situação atual dos
regulamentos da ICP-Brasil para verificar se contemplam os
aspectos relevantes para conferir aos documentos assinados
digitalmente as características técnicas necessárias e sufi-
cientes para serem úteis, efetivamente, como evidência legal,
mesmo por longo prazo.

Para tanto, analisaram-se os regulamentos da ICP-Brasil,
confrontando-os com os padrões internacionais que tratam do
assunto e a legislação de outros países e blocos econômicos.
Isso permitiu apontar lacunas na legislação brasileira que
necessitam ser sanadas. A principal delas diz respeito ao
armazenamento de documentos assinados digitalmente, que
exige a adoção de uma série de procedimentos periódicos,
como a revalidação das assinaturas, para preservar a eficácia
dos documentos. Esse assunto não é regulamentado em nosso
País e muitos usuários desconhecem a necessidade de executar
tais procedimentos. Também foram detectadas lacunas na
regulamentação que trata da revogação de certificados, dos
sistemas para geração e verificação das assinaturas digitais, e
dos tipos e aplicabilidade dos certificados digitais.

Recomendou-se, para cada lacuna, medidas que podem
contribuir para saná-las. Entre tais medidas estão a criação
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de novas entidades e de novos serviços na ICP-Brasil, a
modificação de serviços já existentes, a alteração dos tipos
de certificados utilizados na ICP-Brasil, a criação de manuais
e documentos para orientar os usuários e a definição de novo
processo para a homologação de sistemas.

Trabalhos futuros na área podem compreender:
• detalhamento dos assuntos cuja regulamentação está

sendo proposta, com vistas a subsidiar a elaboração dos
regulamentos brasileiros;

• análise de lacunas na regulamentação brasileira com
relação a outros pontos relevantes, como proteção de
dados pessoais;

• utilização da certificação digital em carteira de identifi-
cação.
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Abstract - A Model of Security, in a broader context, offers 

greater control over the assets of information and services 

available. [2] The mechanism, presented, makes a tangible 

assessment of the quality of services and accountability on the 

misuse or mismanagement of resources.  

The Project MAAOS (Monitoring and Auditing of files and 

Operating Systems) is a system for monitoring the integrity of 

files and audit processes that periodically monitors one or more 

hosts and maintains detailed records of changes to the file system, 

users, groups, tasks and other processes residing in kernel 

modules. The hosts, previously established, are monitored 

regularly, according to resources required and, if desired, the 

records can be kept for forensic purposes, while the administrator 

aware of possible attacks and / or threats, to isolate changes that 

indicate a change in pattern of a process.  

After the adoption and implementation of this project, the 

protection of corporate data on the integrity, confidentiality and 

availability, in terms of operating systems, will cover an 

automated system, ensuring greater flexibility in the identification 

of security incidents that affect the corporate services in 

accordance due to its degree of criticality. 

 

Index Terms — Monitoring. Audit. Integrity. Confidentiality. 

Availability. 

I. INTRODUÇÃO 

criação de ferramentas automatizadas contendo 
informações pertinentes, além de base normativa, é uma 

necessidade quando se tem um grande volume de servidores. 
[1] Executar diariamente procedimentos operacionais 
(monitoramento, auditoria, gestão de usuários, contas de 
serviço) em muitos servidores, pode levar a falhas no próprio 
procedimento bem como ser exaustivo ao operador ao longo 
do tempo, fazendo com que esse possa ter a possibilidade de 
mascarar os resultados, mesmo que involuntariamente. 

A intervenção humana não é aceita em processos de 
auditoria ou verificação de estado de sistemas. [1] Nesse 
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princípio, a criação de procedimentos padronizados 
automáticos se faz necessária, de forma a conter os danos 
causados por possíveis ataques e resguardar os ativos de 
informação contra roubo, vandalismo, negligência ou 
imperícia e catástrofes, aderentes a procedimentos específicos.  

Este projeto diferencia-se de outros softwares similares 
principalmente devido à funcionalidade de auditoria, uma vez 
que, se tratando de monitoramento de integridade de arquivos 
em sistemas operacionais, existem softwares já existentes no 
mercado e com nível de maturidade bastante elevado como o 
AIDE, Samhain e Tripwire. Estes, possuem diversas 
características semelhantes ao projeto sugerido, porém, a 
funcionalidade de auditoria, baseada na execução de scripts, 
está agregada somente ao MAAOS. 

O objetivo principal deste projeto é sustentar a alta 
disponibilidade de serviços de rede e integridade de dados, de 
maneira a identificar com maior eficiência e agilidade, 
possíveis tentativas de ataque que comprometam a estrutura de 
um sistema operacional. Nesse contexto, podemos identificar 
os seguintes objetivos específicos do Projeto MAAOS: 

 Criar mecanismos para monitoramento de integridade de 
servidores e auditoria de sistemas operacionais. 

 Criar ambiente capaz de detectar automaticamente 
inconformidades nos servidores; 

 Criar um ambiente portável para quaisquer plataformas 
de sistemas operacionais; 

 Estabelecer pontos de controle e monitoramento do 
ambiente operacional por sensores de comportamento em 
um ambiente escalável;  

 Emitir relatórios de auditoria e conformidade; 
 Reduzir a intervenção humana nos processos de gestão 

em ambientes operacionais. 

II. MOTIVAÇÃO 

Os incidentes relacionados à segurança de dados em 
empresas seguem aumentando, proporcionalmente ao risco de 
ataques futuros. É o que se conclui do relatório estatístico 
emitido pelo Cert.br [9] acerca dos incidentes de segurança 
reportados no primeiro trimestre de 2009. Segundo a pesquisa, 
0,53% dos ataques são do tipo web, um método de ataque 
visando especificamente o comprometimento de servidores 
Web ou desfigurações de páginas na Internet. Seguidos de 
5,34% de Scans, notificações de varreduras em redes de 
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computadores, com o intuito de identificar quais computadores 
estão ativos e quais serviços estão sendo disponibilizados por 
eles. É amplamente utilizado por atacantes para identificar 
potenciais alvos, pois permite associar possíveis 
vulnerabilidades aos serviços habilitados em um computador. 
Paralelamente, 14,24% ataques de Worm, notificações de 
atividades maliciosas relacionadas com o processo 
automatizado de propagação de códigos maliciosos na rede. E 
por fim 79,59% são tentativas de fraudes, segundo dicionário 
Houaiss, é “qualquer ato ardiloso, enganoso, de má-fé, com 
intuito de lesar ou ludibriar outrem, ou de não cumprir 
determinado dever; logro”.  

Um estudo conduzido pela divisão de segurança da Cisco 
[7] revela que, cada vez mais, as empresas brasileiras e seus 
clientes são alvos de ataques na internet. Para se ter uma ideia 
do problema, entre 23 de abril e 6 de maio, sete diferentes 
tipos de vírus e malwares, que tinham como alvo companhias 
do Brasil, foram identificados. Segundo o gerente de 
desenvolvimento de negócios da Cisco da área de segurança, o 
aumento das ameaças reflete uma maior organização dos 
grupos criminosos voltados para o roubo de informações. “Os 
ataques estão bem mais direcionados, com alvos bem 
definidos”, explica. O Brasil, por ter uma economia crescente, 
se torna um foco interessante. Contribui para o aumento das 
ameaças, também, a falta de maturidade das empresas 
brasileiras nos investimentos em tecnologia. Segundo o 
executivo, não dá mais para pensar em segurança apenas 
pontualmente. As corporações devem encarar o problema de 
forma mais ampla, pensando no conceito de gestão de risco. 
Em contraste com a sofisticação tecnológica do País no setor 
financeiro, por exemplo, essa falta de maturidade na área de 
segurança gera um ambiente atrativo para os criminosos. 

Juntas, as previsões nos levam a um cenário de ameaças não 
necessariamente calmo, mas bem parecido com o de 2008, 
exceto pelo fato de que tudo vai se multiplicar. Para a 
Websense, por exemplo, mais de 80% do conteúdo malicioso 
estará hospedado em sites com boa reputação em 2009. 
Aqueles que realizam os ataques terão um modelo de 
distribuição de botnets e códigos maliciosos pela rede mais 
rápido e eficiente. Ficará mais difícil localizá-los e eliminá-los. 

De acordo com a Cisco, o grande perigo são os criminosos 
virtuais, que procuram aumentar suas chances de sucesso por 
meio de técnicas mistas de ataques, combinando e-mail, web e 
sistemas intrusos. Os botnets se tornarão mais versáteis e os 
criminosos vão usá-los para hospedar malwares ou atacar 
alvos específicos. Com o aumento de trabalhadores remotos, 
do uso de ferramentas baseadas na web, de equipamentos 
portáteis e de tecnologias de virtualização, a preocupação deve 
aumentar. Para a Verisign, o foco dos ataques serão os 
sistemas SCADA, que realizam controle crítico de infra-
estruturas. A crise financeira global, as fusões empresarias, os 
processos de consolidação e os colapsos de sistemas gerarão 
“oportunidades sem precedentes” para os criminosos virtuais, 
que sempre estarão atentos a esses movimentos para realizar 
ataques. De acordo com a Websense, soluções RIA (rich 

internet application) e ambientes de cloud computing são 
alvos certos. Na medida em que a popularidade das RIAs 
crescem, há também um crescimento de ataques que tiram 
vantagem das vulnerabilidades encontradas em seus 
componentes núcleo para que criminosos tomem controle 
remoto do sistema do usuário. Os ambientes de cloud 

computing, por sua vez, podem ser utilizados para o envio de 
spam e hospedagem de códigos maliciosos. 

Todos esses dados, nos levam a crer da necessidade cada 
vez mais evidente da monitoração efetiva dos principais 
recursos presentes na infra-estrutura das corporações. 

A. Segurança em Sistemas Operacionais 

A segurança do servidor é tão importante quanto a 
segurança da rede, pois frequentemente armazenam grande 
parte das informações vitais de uma empresa. Se um servidor 
for comprometido, todo o seu conteúdo pode ficar disponível 
para o cracker roubar ou manipular como quiser. [8] Abaixo, 
são descritos alguns exemplos de possíveis ameaças aos 
sistemas operacionais. 

Serviços não utilizados e portas abertas: Uma ocorrência 
comum dentre administradores de sistemas é instalar o sistema 
operacional sem prestar atenção em quais pacotes realmente 
estão sendo instalados. Isto pode ser problemático, pois 
serviços desnecessários podem ser instalados, configurados 
com opções padrões e possivelmente acionados. Isto pode 
fazer com que serviços muitas vezes não necessários, como 
Telnet, DHCP ou DNS, sejam executados em um servidor ou 
estação de trabalho sem que o administrador perceba, o que 
pode causar tráfego indesejado no servidor, ou até mesmo uma 
via potencial para crackers ao sistema.  

Serviços não configurados: A maioria das aplicações de 
servidor inclusas em uma instalação padrão são sólidas. Sendo 
utilizadas em ambientes de produção por muitos anos, seus 
códigos têm sido constantemente refinados e muitos dos erros 
(bugs) são encontrados e consertados. Entretanto, não existe 
software perfeito e sempre há espaço para mais 
aprimoramento. Além disso, softwares mais novos 
frequentemente não são rigorosamente testados como se 
espera, porque chegam recentemente a ambientes de produção 
ou porque talvez não sejam tão populares quanto outros 
software de servidor. Desenvolvedores e administradores de 
sistemas frequentemente encontram erros exploráveis em 
aplicações de servidor e publicam a informação em sites de 
rastreamento de erros e relacionados a segurança, como a lista 
de discussão Bugtraq (http://www.securityfocus.com) ou o site 
do Computer Emergency Response Team (CERT) 
(http://www.cert.org). Apesar destes mecanismos serem 
maneiras efetivas de alertar a comunidade sobre 
vulnerabilidades de segurança, é responsabilidade dos 
administradores consertarem seus sistemas prontamente. Isto 
requer uma atenção especial, pois os crackers têm acesso aos 
mesmos serviços de rastreamento de vulnerabilidades e 
utilizarão as informações para violar sistemas não corrigidos 
sempre que puderem. Uma boa administração de sistemas 
requer vigilância, constante rastreamento de erros e 
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manutenção apropriada do sistema para assegurar um ambiente 
computacional mais seguro.  

Administração desatenta: Administradores que não 
configuram seus sistemas apropriadamente são grandes 
ameaças à segurança de servidores. De acordo com o System 
Administration Network and Security Institute (SANS), a 
causa fundamental da vulnerabilidade na segurança de 
computadores é “delegar pessoas não treinadas para manter a 
segurança e não prover nem treinamento nem tempo para que 
o trabalho seja executado”. Isto se aplica tanto para 
administradores inexperientes quanto para administradores 
super-confiantes ou desmotivados.  Alguns administradores 
falham em configurar seus servidores e estações de trabalho, 
enquanto outros falham em monitorar as mensagens de registro 
do kernel do sistema ou tráfego de rede. Outro erro comum é 
deixar senhas ou chaves padrões de serviços inalteradas. Por 
exemplo: alguns bancos de dados têm senhas de administração 
padrão porque seus desenvolvedores assumem que o 
administrador de sistemas irá alterá-las imediatamente após a 
instalação. Se um administrador de banco de dados deixar de 
alterar esta senha, mesmo um cracker inexperiente pode 
utilizar uma senha padrão conhecida para obter privilégios 
administrativos ao banco de dados. Estes são apenas alguns 
dos exemplos de como uma administração desatenta pode 
desencadear no comprometimento de servidores.  

Serviços essencialmente inseguros: Até a empresa mais 
atenta pode ser vítima de vulnerabilidades se os serviços de 
rede forem essencialmente inseguros. Por exemplo, há muitos 
serviços desenvolvidos sob a suposição de que são utilizados 
através de redes confiáveis, mas essa suposição deixa de ser 
verdadeira a partir do momento em que o serviço for 
disponibilizado através da internet, que por si só é 
essencialmente não confiável.  Um tipo de serviço de rede 
inseguro são aqueles que requerem nomes de usuário e senha 
não criptografados para autenticação. Telnet e FTP são dois 
serviços deste tipo. Se um software de sniffer de pacotes está 
monitorando o tráfego entre o usuário remoto e um servidor 
deste tipo, os nomes de usuário e senhas podem ser 
interceptados facilmente. Tais serviços também podem ser 
facilmente enquadrados no que a indústria da segurança chama 
de ataque man-in-the-middle. Neste tipo de ataque um cracker 
redireciona o tráfego de rede, enganando um servidor de 
nomes da rede, apontando-o para sua máquina ao invés do 
servidor pretendido. Quando alguém abrir uma sessão remota 
para este servidor, a máquina do atacante age como um 
condutor invisível, situado discretamente entre o serviço 
remoto e o usuário, capturando as informações. Desta maneira 
um cracker consegue obter senhas administrativas e dados sem 
que o servidor ou o usuário perceba.  

Outra categoria de serviços inseguros são sistemas de 
arquivos de rede e serviços de informação, como NFS ou NIS, 
desenvolvidos explicitamente para uso em LANs, mas que, 
infelizmente, têm seu uso estendido para WANs (para usuários 
remotos). O NFS não tem, por padrão, nenhuma autenticação 
ou mecanismos de segurança configurados para prevenir um 

cracker de montar o compartilhamento do NFS e acessar 
qualquer coisa contida nele. O NIS também tem informações 
vitais que devem ser conhecidas por qualquer computador ou 
rede, incluindo senhas e permissões de arquivo, em um banco 
de dados ASCII ou DBM (derivado do ASCII) somente-texto. 
Um cracker que obtém acesso a este banco de dados poderá 
acessar qualquer conta de usuário de uma rede, inclusive a 
conta do administrador.  

Diante do crescimento da complexidade das invasões e dos 
altos índices de tentativas bem sucedidas, observamos que os 
falsos negativos são problemas reais em nossa infra-estrutura e 
impossíveis de ser mensurados. Ocorrem quando os 
equipamentos de segurança não indicam que um ataque está 
sendo efetivado. Os falsos negativos são mais perigosos do 
que os falsos positivos, apesar de ambos serem indesejáveis, 
pois atribui ao Administrador a sensação de estar com o 
ambiente seguro e controlado. 

Portanto, não há solução única para resolver todos os 
problemas, a segurança deve ser observada em um contexto 
mais amplo, capaz de mitigar todas as possibilidades de ataque 
e, caso ocorram, prover dados para contramedidas. A solução 
definitiva não será a implantação de apenas um recurso, mas 
sim, a combinação de diversos mecanismos, objetivando 
cercar todas as possibilidades de falsos negativos. Assim, o 
MAAOS será responsável pelo monitoramento e auditoria do 
sistema operacional de todos os servidores considerados 
críticos do ambiente. 

III. AMBIENTE OPERACIONAL 

O MAAOS é um sistema de monitoramento de integridade 
de arquivos e auditoria de processos em sistemas operacionais, 
utilizado para acompanhar as criações, modificações ou 
exclusões de arquivos e relatar essas ações a uma console 
gerenciadora. O MAAOS recebe mensagens periódicas de um 
agente instalado no servidor e as armazena em um banco de 
dados MySql. Quando as mudanças são detectadas, o sistema 
irá registrar esses eventos no Banco de Dados e, 
opcionalmente, poderá enviar um e-mail para um usuário ou 
grupo de usuários. 

 
 

Figura 1 – Fluxo de comunicação 
 

Outra importante funcionalidade é a capacidade de 
auditoria, no qual possibilita a verificação de status de 
quaisquer itens nos sistemas operacionais (usuários, grupos, 
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processos, serviços, partições, etc), desde que sejam criados 
scripts adequados ao processo e sistema operacional 
monitorado. 

Todos os componentes do sistema MAAOS podem ser 
compilados e executados no Windows e em ambos os sistemas 
UNIX, incluindo BSD, Linux, Mac OS X e Darwin, AIX, 
IRIX. Isto permite uma grande flexibilidade para gerenciar 
todos os tipos de plataformas, quer a partir de um ambiente 
UNIX ou Windows. 

Uma importante característica do sistema é o modo de 
atuação passivo, no qual apenas detecta e relata as mudanças 
ocorridas a console de gerenciamento. Essa estrutura se faz 
necessária para que falsos positivos não gerem ações que 
possam afetar a disponibilidade de sistemas íntegros que 
possuam similaridades com sistemas maliciosos e sejam 
detectados como ataques. Portanto, as contramedidas para um 
possível ataque ficarão a cargo do Administrador, que deverá 
determinar quais (se houver) ações deverão ser adotadas. 

Como parte integrante do projeto, está sendo utilizado o 
software open source Osíris [6], em que foram realizadas 
várias modificações e inclusões de funcionalidades. Dentre as 
principais, podemos citar modificações realizadas nos agentes 
para agregar a funcionalidade de auditoria, utilização do 
Banco de Dados MySQL, interface gráfica para administração 
e todo o mecanismo para possibilitar a execução de scripts 

remotos, funcionalidades estas não presentes no Osíris. 

A. Monitoramento 

Monitoramento é a observação e o registro regular das 
atividades de um determinado processo. É um procedimento 
rotineiro de acúmulo de informações em todos os seus 
aspectos, sendo um componente do ciclo de gestão que 
permite verificar a efetividade e eficiência do processo de 
execução ou ação, a fim de identificar suas realizações e 
fraquezas e recomendar medidas corretivas para otimizar os 
resultados desejados [1].  

As informações que precisam ser coletadas no processo de 
monitoramento dependem, evidentemente, dos objetivos e 
ações do projeto ou programa e das forças e fatores externos 
que os influenciam. 

No projeto MAAOS, o monitoramento será responsável por 
checar quaisquer modificações nos arquivos previamente 
definidos do sistema operacional monitorado, ou seja, uma 
observação sistemática e com propósitos. Num primeiro 
momento, o Administrador deverá criar um servidor íntegro, 
capaz de prover uma base de informações para as comparações 
futuras. Esta funcionalidade, após a comparação, deverá 
retornar o status dos arquivos monitorados e algumas 
informações importantes dos arquivos que possivelmente 
sofreram algum tipo de alteração. 

B. Auditoria 

A auditoria é uma atividade que engloba o exame de 
operações, processos, sistemas e responsabilidades gerenciais 
de uma determinada entidade, com intuito de verificar sua 
conformidade com certos objetivos, políticas institucionais, 

regras, normas ou padrões [3]. 
Neste contexto, a auditoria torna-se importante devido às 

seguintes considerações: 
 Detectar desvios e variações com relação às normas 

estabelecidas pela política de segurança; 
 Descobrir pontos vulneráveis ou problemas na 

concretização da política de segurança adotada; 
 Prevenir possíveis incidentes e/ou problemas causados 

pela inconformidade com as políticas de segurança; 
 Avaliar causas de incidentes e/ou problemas detectados 

nos sistemas auditados. 
Para a realização de uma auditoria que contribua 

efetivamente para a alta disponibilidade dos recursos e seja 
concisa numa possível análise forense para detecção de 
eventual ataque, deverão ser levantados os principais 
processos que serão auditados frequentemente. Essa definição 
será a base para a criação de scripts apropriados a real 
necessidade de auditoria. 

Na tabela abaixo, estão descritos alguns exemplos de itens 
que poderão ser verificados durante a auditoria. 

 

Windows Linux 

Tarefas agendadas Tarefas agendadas 
Conexões TCP e UDP 

abertas 
Conexões TCP e UDP 

abertas 
Usuários com sessão ativa Usuários com sessão ativa 

 Tabela 1 – Exemplos de itens de auditoria 
 

C. Componentes 

O Projeto MAAOS é constituído por quatro 
componentes principais: um agente, a console de 
gerenciamento, um aplicativo de gerenciamento e uma 
interface gráfica. Para garantir a segurança das informações, 
faz uso de OpenSSL para a criptografia e autenticação em 
todos os componentes. Entre esses componentes, a 
comunicação ocorre no seguinte sentido: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 – Fluxo de comunicação dos elementos internos do sistema 

 
Agente 

Uma varredura do agente é um processo que ocorrerá de 
acordo com a periodicidade estabelecida em cada host 
monitorado (por padrão diariamente). O agente é responsável 
por varrer todos os locais previamente estabelecidos e gerar 
um hash MD5 ou SHA de cada arquivo para comparação. Em 
seguida, os dados são enviados a console de gerenciamento. 
Durante a varredura, há possibilidade de inúmeras verificações 
para controle e auditoria do sistema operacional, bastando 

Interface 
Aplicativo de 

gerenciamento 

Console de 

gerenciamento 
Agente 
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apenas à criação e inclusão no Banco de Dados de scripts de 
acordo com o sistema operacional. Essa funcionalidade deve 
ser atribuída ao arquivo de configuração específico do servidor 
a ser auditado, gerando a possibilidade de considerar as 
particularidades de cada servidor. Todas as informações 
coletadas são armazenados no Banco de Dados MySql da 
console de gerenciamento.  

 
Console de gerenciamento 

Realizar uma interação com confidencialidade e 
autenticidade dos dados que trafegam entre o agente e a 
console de gerenciamento é de imprescindível importância, 
pois é onde todas as informações sobre os servidores são 
mantidas incluindo configurações, scripts de auditoria, 
registros e as bases de dados. Por isso, no momento da 
inclusão de determinado servidor para início do 
monitoramento, são negociadas chaves criptográficas 
assiméticas. Nesse componente, também ocorrem às 
comparações dos hashes gerados pelos agentes com uma base 
de hashes íntegra gerada do mesmo servidor. 

Em sistemas UNIX, assim como o Linux, o agente é 
executado com privilégio de separação. O processo só existe 
com privilégio de root para abrir arquivos durante uma 
varredura.  

 
Aplicativo de gerenciamento 

O aplicativo de gerenciamento é utilizado para verificação 
do monitoramento e administração dos servidores que 
participarão do processo. Comunica-se diretamente com a 
console de gerenciamento para obtenção dos dados e fornece 
esses dados para a Interface Gráfica. 

Todas as funcionalidades para administração dos agentes 
instalados nos servidores monitorados e recuperação de 
informações, são realizadas através do aplicativo de 
gerenciamento. 

 
Interface 

A interface gráfica é constituída de um sistema web que se 
conecta a um Banco de Dados MySql, onde detém todos os 
dados dos servidores enviados pelos agentes. Trata-se de uma 
interface simples e eficaz. O exemplo da figura abaixo 
demonstra na tela principal, todos os servidores monitorados. 

 

 
Figura 3 – Tela dos servidores monitorados 

Foram criadas várias funcionalidades para facilitar a 
administração dos recursos disponibilizados pelo MAAOS. 
Destacamos as funcionalidades de monitoramento e auditoria, 
onde estão efetivamente as informações críticas. 

Na funcionalidade de monitoramento, caso algum 
arquivo/diretório monitorado tenha sido modificado, criado ou 
excluído, seja em nível de conteúdo do arquivo ou até mesmo 
no tempo de acesso, um registro dessa ação será enviada ao 
Banco de Dados e aparecerá na interface. Na figura 4, é 
demonstrada a criação de novas portas no servidor 
monitorado. Com um clique sobre a linha que contém o 
registro, poderá ser verificado um maior nível de 
detalhamento. Para que este registro seja retirado da tela de 
monitoramento, o administrador deverá documentar a ciência 
do fato e a eventual contramedida realizada. Outras 
funcionalidades de monitoramento também podem ser 
encontradas nesta tela, como o status do agente em cada 
servidor e um mecanismo de busca, para identificação de 
registros antigos. 

 

 
Figura 4 – Novas portas abertas, identificadas após a varredura do agente 

IV. RESULTADOS 

Diante dos conceitos abordados, temos alguns resultados 
previstos que possivelmente ocorrerão após a implementação e 
outros resultados imprevisíveis, que dependerão da infra-
estrutura onde se está implementando e principalmente dos 
objetivos traçados para auditoria. 

Com intuito de demonstrar a eficiência do MAAOS, foi 
criado um laboratório com vários servidores, utilizando os 
principais sistemas operacionais utilizados atualmente para 
serviços críticos em infra-estruturas corporativas. Foram 
instalados dois servidores com o sistema operacional Windows 
Server 2003 Enterprise, um servidor com Windows Server 
2008 Enterprise, dois servidores com o Linux Debian 2.6 e um 
servidor com o FreeBSD 7.2.  O ambiente descrito foi 
colocado em produção durante uma semana para a realização 
de monitoramento e auditoria em plataformas distintas. A 
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tabela abaixo demonstra o nome dos servidores e o sistema 
operacional instalado. 

 

Nome do 

servidor 
Sistema Operacional 

server01 Windows Server 2008 Enterprise 
server02 Windows Server 2003 Enterprise 
server03 Windows Server 2003 Enterprise 
server04 Linux Debian 2.6 
server05 Linux Debian 2.6 
server06 FreeBSD 7.2 

Tabela 2 – Sistemas operacionais dos servidores monitorados 

 

A. Monitoramento 

O produto do monitoramento são logs de criações, 
modificações ou exclusões realizados nos arquivos ou 
diretórios monitorados. Conforme demonstrado na figura 
abaixo, está sendo monitorado o diretório “maaos”, localizado 
na raiz dos servidores. Durante o período de testes, foram 
criados vários arquivos, dentre eles “ameaça.dll”, demonstrado 
na linha selecionada. 

 

 
Figura 5 – Arquivos monitorados criados/modificados 

 
Outras importantes informações são as datas relacionadas ao 

arquivo monitorado. A figura 6 especifica o detalhamento de 
um arquivo modificado. Na console houve registro do valor 
“Differ” no campo “type”, que consiste no status de um 
arquivo modificado. O campo “file” refere-se ao nome desse 
arquivo. Em “time” identificamos o horário que as 
informações foram registradas no sistema. O valor de “bytes” 
informa o tamanho do arquivo inicial e o tamanho do arquivo 
após a modificação. No exemplo, de 0 bytes passou para 2 
bytes. Por fim, o campo “mtime” registra o horário que o 
arquivo foi criado e o horário da última modificação. 

 

 
Figura 6 – Detalhamento dos arquivos modificados 

 

B. Auditoria 

O produto da auditoria dependerá do script associado ao 
servidor. Esta funcionalidade proporciona uma grande 
variedade de possibilidades de auditoria no servidor. 
Considerando estruturas de sistemas operacionais totalmente 

distintos, poderão ser adicionados quaisquer scripts ou 
arquivos executáveis com os principais tipos de extensões de 
cada sistema operacional.  Por exemplo, podemos associar um 
executável (.exe) para verificar os processos em execução 
numa máquina Windows e associar um outro script (.sh) para 
realizar a mesma ação numa máquina Linux. 

No laboratório criado, foram associados alguns scripts para 
cada tipo de sistema operacional, descrito na tabela abaixo. 

 

Nome do 

servidor 
Scripts de auditoria associados 

server01 Tarefas agendadas 
server02 Tarefas agendadas e conexões TCP e UDP 

abertas 
server03 Tarefas agendadas e conexões TCP e UDP 

abertas 
server04 Usuários com sessão ativa e tarefas agendadas 
server05 Usuários com sessão ativa e conexões TCP e 

UDP abertas 
server06 Usuários com sessão ativa 

Tabela 3 – Scripts de auditoria associados aos servidores 

 
O resultado da auditoria no server04, demonstrado na figura 

7, evidencia a saída dos scripts associados ao servidor. Nessa 
tela temos o nome do script, o horário de execução e as 
informações coletadas. Na primeira linha de dados, o script 
linux_users.sh, retornou os usuários com sessões ativas no 
servidor, explicitando inclusive o endereço lógico de uma 
conexão remota (192.168.33.62). O script linux_sessoes.sh, 
demonstra todas as conexões TCP e UDP abertas com 
computadores externos, os endereços lógicos (IP), as portas 
utilizadas e o status da conexão. 

 

 
Figura 7 – Execução de script no servidor server04 
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V. TRABALHOS FUTUROS 

 Aprimoramento da interface gráfica 
 Desenvolvimento de interface para o aplicativo de 

gerenciamento 
 Criação de scripts de auditoria para os diversos tipos de 

sistemas operacionais 
 Criação de relatórios gerenciais 

VI. CONCLUSÕES 

Diante de novas demandas de segurança da informação em 
manter dados e sistemas com alto grau de disponibilidade, 
observamos a crescente necessidade de sistemas que controlem 
a integridade dos dados e possibilite a verificação de itens 
variáveis em sistemas operacionais de maneira automatizada.  

Proteger a empresa contra a perda de dados é uma 
obrigação estratégica, com soluções de garantia de segurança 
abrangente que possibilitem que identidades confiáveis 
interajam com sistemas e acessem as informações de maneira 
livre e segura.[4] Estes acréscimos suportam a estratégia de 
gerenciamento de riscos à informação, que permite a equipe de 
infra-estrutura, eficazmente, reconhecer, avaliar e mitigar 
riscos à sua informação em qualquer ponto do seu ciclo de 
vida. É necessário proporcionar um meio de definir e executar 
padrões de segurança de configuração e conduzir testes de 
conformidade regulares automaticamente.[1] A automação 
bem-sucedida destas políticas, aliada ao gerenciamento 
padronizado de configurações de rede, garante que os dados 
estejam disponíveis e seguros, eliminando os riscos para o 
negócio. Isso resulta em uma redução da paralisação dos 
serviços e dos custos associados a processamento de trouble 
ticket e prejuízo envolvendo Service Level Agreement (SLA). 

A solução apresentada retrata um mecanismo que fará parte 
da arquitetura de segurança da informação da corporação. Este 
deverá ser utilizado em situações bastante pontuais, no qual há 
necessidade de monitorações constantes de integridade de 
determinados arquivos e auditoria de itens relevantes nos 
sistemas operacionais. 

Neste contexto, com intuito de preservar a estrutura de 
comunicação do sistema, foram inseridos aspectos 
importantes, como criptografia assimétrica entre cliente e 
servidor, e acesso web ao sistema via https, a fim de 
proporcionar um ambiente estável e contínuo, mitigando 
possíveis falhas para possibilitar a realização adequada dos 
objetivos. Assim, o Projeto MAAOS torna-se bastante 
eficiente na automatização de processos rotineiros de 
monitoração de itens dos sistemas operacionais que devem 
estar de acordo com a política de segurança da corporação, 
necessitando da intervenção humana apenas para situações de 
contramedidas. 
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Resumo— Se pudéssemos escolher uma palavra para resumir
a sociedade do século XXI, esta palavra deveria ser
"conectada". Nós crescemos sem perceber a imensa interligação
de redes necessária para nosso moderno estilo de vida. As
organizações criminosas se associam em redes sociais criminais e
terroristas buscando falhas nas redes de infraestrutura,
conseguindo assim causar danos inimagináveis, devido a
propagação deste dano na rede. Para que o seu combate seja
feita de forma eficiente é necessário a compreensão das
principais propriedades da estrutura de rede. Durante a
última década, diversas pesquisas foram feitas por
pesquisadores de diversas áreas: Física, Ciência da
Computação, Sociologia, Matemática, Ciência da Informação,
etc. Na época da escrita deste artigo estamos participando do
alvorecer de uma nova ciência - A "Ciência das Redes". Neste
artigo apresentaremos algumas propriedades das redes,
estudadas pela Ciência das Redes, que auxiliam o combate ao
crime.

Termos de Indexação—Ciência das Redes, Infraestrutura
Crítica, Propriedades das Redes, Redes criminais.

Abstract—If we could choose one word to summarize our
society in beginning of the twenty-first century, this word should
be "connected". We grew up without realizing the enormous
interconnection of networks necessary for our modern lifestyle.
Criminal organizations associate in criminal and terrorist social
networks seeking weaknesses in infrastructure networks,
thereby causing unimaginable damage. It is necessary to
understanding the properties of the network to fight against the
crime. During the last decade, several studies were made by
researchers from several areas: Physics, Computer Science,
Sociology, Mathematics, Information Science, etc. Nowadays, we
are participating in the dawn of a new science - the "Network
Science." This article discusses some properties of networks,
studied by the Network Science which can help to combat crime.

Index Terms— Science of Networks, Critical Infrastructure,
properties of networks, criminal networks.
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I. INTRODUÇÃO

e pudéssemos escolher uma palavra para resumir a
sociedade do século XXI, esta palavra deveria ser

“conectada”. Nós crescemos sem perceber a imensa
interligação de redes necessária para nosso moderno estilo de
vida. Somente quando existem problemas no fornecimento de
algumas destas facilidades é que começamos a perceber a
existência de redes para: eletricidade, água, gás, TV a cabo,
telefone, comunicação de dados, etc. Estas redes nos
permitem contatar pessoas, objetos, produtos ou serviços em
todo o planeta.

A transmissão de uma determinada doença está
diretamente relacionada à constituição das redes de conexão
entre as pessoas. Atualmente, assistimos, estupefatos, o
espalhamento veloz da “gripe suína”. Para compreendermos o
mecanismo de alastramento desta doença é necessária a
compreensão das propriedades das redes.

O termo “redes” pode ser utilizado em sentidos menos
óbvios. Os terroristas formam redes entre si com o objetivo de
organizar um determinado atentado. Autores de um
determinado ramo da ciência citam uns aos outros formando
uma rede de citações. Organizações humanas formam redes
ente si, possíveis de serem visualizados em organogramas e
outros gráficos organizacionais. Nosso cérebro é uma rede de
alta complexidade constituída pela interligação de neurônios.
Castells [1] caracteriza a nossa sociedade atual como ”a
sociedade em rede”.

Atualmente os mais perigosos agressores, desde a Al-
Qaeda, até as organizações criminosas como o Primeiro
Comando da Capital (PCC), não são organizações militares
com divisões pré-estabelecidas, são redes auto-organizadas do
terror. Na ausência de sinais familiares de organização e
ordem, são freqüentemente chamadas de “exércitos
irregulares”. Para que o seu combate seja feita de forma
eficiente é necessário a compreensão das principais
propriedades da estrutura de rede.

A nossa sociedade está imensamente dependente das redes.
As organizações criminosas se associam em redes sociais
criminais e terroristas buscando falhas nas redes de
infraestrutura que fornecem serviços fundamentais a nossa
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sociedade, tais como água, eletricidade, redes de
computadores, dentre outras, conseguindo assim causar danos
inimagináveis, devido à propagação deste dano na rede.
Problemas causados em uma determinada localidade podem
espalhar-se e causar danos a vários quilômetros de distância.
Arquilla e Ronfeldt nos alertam no livro Networks and
Netwars: The Future of Terror, Crime, and Militancy [2] para
a ameaça destes grupos às redes de transporte e comunicação.

Durante a última década, diversas pesquisas foram feitas
por cientistas de diversas áreas: Física, Ciência da
Computação, Sociologia, Matemática, Ciência da Informação,
etc. Na época da escrita deste documento estamos
participando do alvorecer de uma nova ciência - A "Ciência
das Redes". Esta ciência, que por sua própria natureza já
nasce com característica transdisciplinar, vem procurar
buscar respostas aos desafios do novo milênio. Neste artigo
mostraremos fundamentos descobertos pela Ciência das Redes
aplicáveis no combate ao crime e na proteção da
infraestrutura crítica.

II. REDES

As redes são descritas como um conjunto de itens
conectados entre si. Estes itens são chamados de vértices ou
nós, e as conexões entre eles são chamadas de arestas. Na
literatura matemática, redes também são chamadas de grafos.
Na Figura 1 pode-se observar um exemplo de uma rede.

O conceito de redes permeia diversas áreas da ciência
apresentando um vocabulário peculiar em cada uma destas. O
que neste trabalho é chamado de nó, ou vértice também é
conhecido como ator (Sociologia) e sítio (Física). O que aqui
é chamado de ligação ou aresta, também é conhecido como
laço (Sociologia), ligação (Física) e como link na Ciência da
Computação [3].

Sistemas que tomam a forma de redes estão presentes de
maneira abundante na natureza, desde o nível subatômico até
as mais complicadas estruturas materiais e sociais concebidas
pela humanidade. Como exemplo, é possível citar: a Internet,
a World Wide Web, redes sociais e outras conexões entre
indivíduos, redes organizacionais, redes neurais, redes
metabólicas, cadeias alimentares, redes de citações e artigos
científicos, etc. [4] . A imagem de redes permeia a cultura
moderna.

Figura 1 - Exemplo de uma rede pequena com 7 vértices e
9 arestas.

É possível observar que, em grande parte das vezes, o
estudo dos elementos constituintes de uma rede é insuficiente
para explicar o seu comportamento. Existem variáveis
importantes às ligações e às formas de construção da rede.
Propriedades fundamentais da rede estão presentes em sua
própria topologia, na descrição física ou geométrica das
mesmas. Estes elementos são perdidos quando o foco deixa de
ser a rede e passa a incidir apenas nos itens. Examinar apenas
um neurônio não é o suficiente para descrever o cérebro, da
mesma forma que a análise de um indivíduo ou computador
não é suficiente para permitir conclusões amplas a respeito,
respectivamente, das sociedades e da Internet.

Cada vez mais, é possível perceber que nada acontece
isoladamente. A maioria dos eventos e fenômenos está
conectada, causados pela interconexão de imenso número de
peças neste complexo quebra-cabeça universal. Atualmente,
cientistas de várias áreas do conhecimento têm descoberto
uma que a complexidade possui uma arquitetura peculiar.
Está se descobrindo a importância das redes [5].

As redes têm a singularidade de atuarem como estruturas
emergentes, ou seja, próprias de sistemas complexos e
dinâmicos. Em outras palavras, as redes revelam estruturas
sociais (padrões de interação) que podem evoluir de forma
não-linear e, portanto, produzir conseqüências imprevistas
sobre determinado contexto. O importante é que essa ação
emergente tem implicações nas macro e micro-dimensões, e a
compreensão desse processo crítico nos aproxima muito mais
da realidade cotidiana.

Nos últimos anos, um grupo diverso de cientistas,
incluindo físicos, biólogos, matemáticos, sociólogos,
cientistas da computação, dentre outros, vêm construindo um
novo campo de pesquisa conhecida como redes complexas,
teoria das redes ou mais recentemente de “Ciência das Redes”
[6], [7].

Trata-se de um tema multidisciplinar em que físicos,
economistas, biólogos, sociólogos, engenheiros, cientistas de
computação e psicólogos, dentre outros, têm se debruçado. A
idéia principal por trás destes estudos refere-se ao fato de que
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redes tanto naturais (por exemplo, rede de células) como
artificiais (como redes de relacionamento entre pessoas)
possuem uma série de características em comum.

Segundo Barabási e Albert [8], as redes complexas
descrevem um grande número de sistemas na natureza e na
sociedade e que está cada vez mais sendo reconhecido que a
topologia e a evolução das redes reais são governadas por
princípios robustos de organização.

Abre-se um campo de pesquisa empolgante e promissor em
termos de aplicações nas mais diversas áreas.

III. FENÔMENO DO MUNDO PEQUENO

O “Fenômeno do mundo pequeno” (também conhecido
como “Efeito do mundo pequeno”) é a hipótese que cada
pessoa possa está ligado a qualquer outra pessoa no mundo
por uma cadeia curta de relações sociais. Este conceito nasceu
a partir da experiência do mundo pequeno, realizada em
1967, pelo psico-sociólogo Staley Milgram.

A idéia do mundo pequeno já era popular na sociologia e
na psicologia. O primeiro experimento científico nesta área
foi realizado pelo psicólogo social Stanley Milgram. O
professor Milgram também é bastante conhecido por seus
experimentos polêmicos na psicologia experimental sobre os
conflitos existentes entre obediência à autoridade e
consciência pessoal [9].

Milgram publicou vários artigos sobre seus experimentos
sobre seus experimentos sobre o mundo pequeno, sendo o
primeiro e mais conhecido escrito para a revista Psychology
Today [10]. Depois de realizar seus experimentos iniciais,
Milgram começou um trabalho de cooperação com Jeffrey
Travers e repetiu os experimentos de forma mais criteriosa.

O objetivo do experimento foi conhecer qual o número de
pessoas que seria necessário para interligar quaisquer dois
indivíduos escolhidos ao acaso nos Estados Unidos. Para
realizar este experimento, Milgram utilizou o correio
americano. Inicialmente foram selecionados os indivíduos-
alvo e um grupo de pessoas que seriam o ponto de partida
para o experimento. Em seguida, um pacote foi enviado a
cada pessoa que seria o ponto de partida do experimento.
Neste pacote havia um livreto em que cada participante
responderia sobre algumas questões pessoais. O objetivo era
que cada participante tentasse encaminhar o pacote ao
destinatário final. Se este não fosse conhecido do remetente, o
remetente enviaria a algum conhecido que ele achasse que
pudesse entregar o pacote ao destinatário final.

Migram nunca utilizou a expressão “6 graus de separação”.
Esta expressão se tornou popular devido a peça teatral de
John Guare com este título na década de 1990.
Posteriormente esta peça foi transformada em um filme de
sucesso, ajudando na popularização desta expressão.

É importante observar que o estudo de Milgram e Travers
foi restrito aos Estados Unidos. Na peça é ampliado o escopo
para todo o mundo. Mesmo assim, a idéia de um pequeno

grupo de pessoas a nos conectar é uma idéia intrigante.
Existem numerosas críticas metodológicas ao experimento

de Milgram. Como exemplo, é possível citar Kleinfeld [11],
que argumenta que o trabalho de Milgram apresenta
distorções devido à escolha dos participantes e a alta taxa de
insucesso ao para atingir às pessoas-alvo. Outra crítica que é
feita ao experimento está na incapacidade dos participantes de
saberem realmente qual seria o menor caminho para atingir o
alvo, tendo em vista a incapacidade de estes possuírem um
mapa completo de todas as relações sociais entre os
indivíduos.

Em 2001, Ducan J. Watts, um professor da Universidade
de Columbia, tentou recriar o experimento de Milgram na
Internet, usando agora mensagens de e-mail, como “pacote” a
ser entregue. Este experimento, com 48000 remetentes e 19
pessoas-alvo (em 157 países). Surpreendentemente, Watts
encontrou que o número médio de intermediários foi 6.

Atualmente, onde existem muitos sítios de relacionamento
social é possível observar este fenômeno. Sítios como Orkut,
MySpace e Facebook, dentre outros, nos mostram a rede de
relacionamento entre pessoas e a quantas pessoas estamos
ligados, devido aos nossos amigos e conhecidos. Vemos que
as distâncias são pequenas entre os indivíduos.

A descoberta de Milgram é notável por duas grandes
descobertas:

1. Cadeias curtas entre os nós são uma propriedade comum
nas redes.

2. Os indivíduos são capazes de localizar estas cadeias.

IV. CONCENTRADORES (HUBS)
No livro O Ponto de Desequilíbrio [12], o escritor Malcom

Gladwell apresenta uma pesquisa destinada a medir, de uma
maneira simples, o grau de sociabilidade de uma pessoa. Este
teste foi realizado apresentando uma lista de 248 sobrenomes
retirados de uma lista telefônica de Manhattan. As pessoas
deveriam apontar quantas pessoas elas conheciam com
aqueles sobrenomes.

O resultado interessante desta pesquisa foi à variação entre
as pontuações máximas e mínimas. Mesmo em um grupo
altamente homogêneo, com idade, educação e renda
altamente semelhantes, a pontuação mínima foi de 16 e a
mais alta de 108. Abaixo é possível observar o comentário de
Gladwell sobre a descoberta dos conectores:

“No total fiz o teste com mais de quatrocentas pessoas.
Dessas, duas dezenas ou mais tiveram pontuação abaixo de
20, oito acima de 90, e quatro ou mais acima de cem. A outra
coisa surpreendente é que encontrei gente com pontuações
altas em todos os grupos sociais que pesquisei... Pulverizado
entre todas as camadas sociais, em outras palavras, existe um
pequeno número de pessoas com um talento extraordinário
para fazer amigos e conhecidos. São os Conectores.” [12]
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Os conectores, muitas vezes, conhecem pessoas que
permeiam uma ampla faixa de classes sociais, culturais e
geográficas. Os conectores são caracterizados por um pequeno
número de pessoas socialmente prolíficas que mantém unida
toda uma rede social. Fofocas, rumores, notícias sobre a
abertura de novos empregos, e outras informações tendem a
se espalhar em uma rede social por meio dos conectores.

Em várias outras redes do mundo real é possível observar
estes nós com um alto grau de ligações, são os chamados hubs
concentradores).

Figura 2 - Rotas aéreas domésticas brasileiras [13].

Hubs são pontos, nós ou entroncamentos, normalmente
com grande número de ligações. Hubs são fenômenos
característicos de um grande número de redes. A descoberta
dos hubs colocou em cheque tudo o que se sabia
anteriormente sobre redes, pois anteriormente se achava que
na natureza a distribuição das ligações seguiria uma
distribuição mais igualitária de ligações, como ocorre, por
exemplo, em redes aleatórias.

Na Figura 2 é possível observarmos a formação de hubs nas
rotas aéreas de uma companhia aérea brasileira. Cidades
como São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro e Salvador
funcionam nesta rede como hubs. Os hubs são os responsáveis
pela interligação do sistema e quaisquer falhas operacionais
ocorridas nestes, podem apresentar uma séria repercussão em
todo o sistema.

Os hubs determinam a estabilidade, comportamento
dinâmico, robustez e tolerância a erros e ataques em uma
rede do mundo real.

V. REDES LIVRES DE ESCALA

Por mais de 40 anos a ciência lidou com todas as redes
complexas como se elas fossem completamente randômicas.
Neste paradigma randômico, mesmo com a distribuição
aleatória de ligações entre os nós, o resultado final seria
altamente democrático: a maioria dos nós teria
aproximadamente o mesmo número de ligações.

Uma das descobertas mais importantes no estudo das redes
complexas foi a descoberta que a estrutura, em diversas redes
encontradas na natureza, são redes livres de escala. Em uma
rede livre de escala, alguns nós se encontram altamente
conectados, ou seja, possuem um grande número de ligações
com outros nós, enquanto o grau de conexão de quase todos
os outros nós é bastante baixo. Isso implica que certos nós
possuem uma quantidade enorme de conexões com outros
nós, enquanto a maioria dos nós tem poucas conexões. Os nós
mais visitados, denominados pólos de irradiação e
convergência, podem ter centenas, milhares ou mesmo
milhões de ligações. Nesse sentido, a rede parece não ter uma
escala. Estas redes são denominadas livres de escala, pois
mostram uma distribuição heterogênea dos graus dos nós, ou
seja, não apresentam um grau médio típico.

Nos últimos anos, os pesquisadores têm descoberto que
inúmeras redes apresentam estas características de serem
livres de escala:

• ambientes hipermídia, tais como a World Wide Web
• a Internet
• redes biológicas, tais como redes de interações entre

proteínas no corpo humana
• redes sociais
• redes de citações científicas
• rede de relacionamento sexuais entre pessoas
• Redes de espalhamento de doenças

As redes livres de escala permitem compreender o
funcionamento das redes que possuem um crescimento
dinâmico como a Web. Estas são redes crescem a partir de
pouco nós, e irão resultar em redes maiores com o acréscimo
e a supressão de nós na rede

VI. CIÊNCIA DAS REDES NO COMBATE AO CRIME E NA
PROTEÇÃO DE INFRAESTRUTURA CRÍTICA

O conceito de ataque a uma rede ao invés de um ataque a
um determinado ativo não é novidade. Esta estratégia é a
utilização da destruição de um componente que possibilite
a destruição de todo um sistema. Por exemplo, na Segunda
Guerra Mundial os aliados bombardearam a única fábrica
que produzia rolamentos (rolimãs) na Alemanha. Este
ataque paralisou a produção de numerosas máquinas de
guerra, tais como: aviões, tanques de guerra, veículos para
transporte de tropas, navios, etc. Neste caso, esta fábrica
era um elemento essencial de um sistema maior e todo o
sistema dependia apenas deste componente..

Um profundo entendimento do processo dinâmico das
redes tem levado a um aumento da atenção dada a
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estabilidade, otimização e a proteção das redes de
infraestrutura crítica tais como: redes de computadores e de
telecomunicações, redes de distribuição de energia elétrica
e água, redes de distribuição de combustíveis, etc.
Atualmente, esta é uma questão fundamental para a
segurança nacional e para a avaliação da confiabilidade das
redes de infraestrutura crítica necessárias ao nosso
moderno estilo de vida.

Uma das primeiras abordagens feita pela Ciência das
Redes foi analisar de forma empírica a robustez destas
redes gigantes no caso de falhas. Este estudo foi realizado a
partir da retirada de nós ou de ligações destas redes. As
simulações realizadas em redes complexas livre de escala
demonstraram que estas são muito robustas em relação à
remoção aleatória de alguns dos seus nodos ou ligações.
Pesquisas [14] [15] indicam que as redes livres de escala
com a Internet são bem resistentes a falhas randômicas. Os
cientistas chegaram, em simulação, a retirar 80% das
ligações e as 20% restantes permaneceram conectadas. Por
outro lado estas redes são extremamente frágeis ao ataque
direto aos seus principais hubs. O entendimento das
propriedades de tais redes nos leva ao entendimento que
estas redes são altamente resistentes a falhas acidentais e
muito vulneráveis a ataques intencionais e a sabotagem.
Com este resultado observa-se a imensa fragilidade das
redes para ataques dirigidos aos seus concentradores (hub)
e a sua robustez para ataques aleatórios aos seus nós.

O conhecimento do chamado Fenômeno do Mundo
Pequeno (também conhecido como Efeito do Mundo
Pequeno) é de fundamental importância para o combate a
epidemias tanto de pragas biológicas e cibernéticas. Essa
característica, que está presente em muitas redes do mundo
real, fragiliza a rede e dificulta o combate ao espalhamento
de pragas.

Outro cuidado que devemos levar em consideração na
proteção de infraestrutura crítica é o de sua proteção para
falhas em cascata nas redes. Pequenas falhas locais podem
se propagar pelas redes e grandes danos em uma larga
dimensão geográfica. Terroristas podem utilizar esta
vulnerabilidade para produzir enormes danos à população.

Estudo mais recente [16] demonstram que a
infraestrutura de sistemas críticos pode ser protegida
eficientemente por meio da proteção de apenas poucos nós
e ligações.

VII. VISUALIZAÇÃO DAS REDES

A utilização de mecanismos de visualização de
estruturas em rede não é novidade na Criminalística.
Atualmente existem diversos programas de computador
capazes de representar um problema complexo e
possibilitar a visualização deste em uma rede
possibilitando a obtenção de informações desconhecidas
antes desta representação. Além disto, existe a

possibilidade da realização de cruzamentos de dados
para obtenção de informações previamente
desconhecidas e a identificação dos hubs. A correta
identificação destes elementos torna mais eficaz o
combate ao crime.

Esta mesma abordagem pode ser utilizada no combate
ao terrorismo e as organizações criminais. Estas
organizações podem ser representadas como uma rede:
os terroristas/criminosos são os nós de tais redes e as
ligações representam os relacionamentos de interação-
colaboração entre pares de terroristas/criminosos. Neste
caso os nós críticos do sistema são os alvos que
necessitam serem atingidos para causar o colapso desta
rede.

VIII. CONCLUSÃO

A Ciência das Redes é uma ferramenta cujo
conhecimento é indispensável para o combate ao crime no
ambiente complexo em vivemos. Esta ciência traz
ferramenta indispensável para o combate ao crime e a
proteção a infraestrutura crítica no qual estamos cada vez
mais dependentes.
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Abstract— Social networks represent a new opportunity to 

online uses and a challenging scenario to security community. 
They bring new opportunities to users interact and socialize; 
however, the overwhelming amount of information generated, 
exchanged and redistributed by users demands the adoption of 
new tools and techniques, which are the object of this paper. The 
understanding of all implications of social network to human 
social interaction and society overall, will bring new ideas and 
challenges to consumers, businesses and governments worldwide. 
This report will analyze the social network phenomenon, focusing 
on its security implications and perspectives in the near future. 

Index Terms—Social Network, Security, Predictions, Trends 

I. INTRODUCTION

HE last few years have seen the rise of a new trend on 
the Internet: online social networks. Social network is the 

grouping of individuals into specific groups, like small rural 
communities or a neighborhood subdivision [1]. Such 
networks quickly became a global and cultural phenomenon by 
adapting the concept of real-life social groups and interactions 
to cyber space. Web 2.0 technologies have been empowering 
social network platforms by making them more interactive, 
and the majority of online users are already attached to one or 
more social networks. From the personal spaces of Facebook, 
MySpace, Orkut and Windows Live to more interactive 
platforms like wikis, blogs, Twitter and online worlds (such as 
Second Life and World of Warcraft), hundreds of millions of 
users are building online communities and connecting to each 
other. Social networks are changing the way users interact, 
share information (personal data, opinions and news) and do 
business online, turning the communication-focused Internet 
that we know into a new social Web platform. 

Social networks have their drawbacks. Despite the specific 
security risks related to their normal usage (such as 
information disclosure and privacy issues), they have become 
an attack vector for phishers, fraudsters and sexual predators. 
Cyber criminals are adapting their strategies and tools to target 
social network users and are improving their attack 
technologies to target Web 2.0 applications. Traditional offline 
criminals are also adopting the social networks to run their 
activities online, and offline crimes are moving to cyber space. 

Anchises M. G. de Paula is with the iDefense Security Intelligence 
Services, a VeriSign company, Brazil (e-mail: adepaula@verisign.com). 

From the user perspective, trust and privacy on the social Web 
remains a hot, yet unresolved topic. 

II. CURRENT STATE OF SOCIAL NETWORKING

A. Main Purpose and Characteristics 
Social network sites allow individuals to present themselves 

in an online profile and establish or maintain connections with 
others (usually known as “friends”), building their social 
networks. A social network consists of two fundamental 
elements: nodes (users) and connections (their relationships). 
This is similar to the real world, where a circle of friends in a 
social group consists of people connected by friendships.  

Participants use social network sites to interact with people 
they already know in the real world or to meet new people 
based on common interests, such as friendship, business, 
hobbies, medical interest or sexual orientation. Users can join 
virtual groups and search for people with similar 
characteristics, based on their profiles’ information. People 
usually belong to several social groups at the same time, 
sharing different personal facets with members of each group. 

What makes social network sites unique is that they enable 
users to articulate and make their social networks visible, so 
the public display of connections is a crucial component of 
these services. The “friends list” contains links to each friend’s 
profile, enabling viewers to browse users’ networks. Features 
usually include groups, communities and message boards, 
albums, comments (also known as “scrapbooks”), ranks and 
private messaging. Many providers also offer music or video-
sharing capabilities, built-in blogging (such as MySpace) and 
instant messaging technology (such as Orkut, which has an 
embedded GTalk interface). 

Social networking benefits strongly from large-scale 
coverage; users have greater interest in social networking 
services as more of their friends use them. 

History 
SixDegrees.com was the first recognizable social 

networking site, launched in 1997. It allowed users to create 
profiles, list their friends, surf the friends’ lists and send 
messages, representing the first provider to combine the most 
popular social networking features. While SixDegrees 
attracted millions of users, it failed to become a sustainable 
business; in 2000, the service closed. 

From 1997 to 2001, a number of community tools began 
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supporting various combinations of profiles and publicly 
articulated friends, such as AsianAvenue, BlackPlanet, 
MiGente and LiveJournal (see Exhibit 2-1) [2]. The first 
business-oriented network site, Ryze.com, launched in 2001, 
was followed by Tribe.net, LinkedIn and Friendster. Friendster 
gained traction among early adopters and grew to 300,000 
users through word of mouth before gaining attention from 
traditional press media, building the road to MySpace and 
Facebook. From 2003 on, several social networking sites 
launched and became popular, proliferating worldwide. 

Exhibit 2-1: Social Networking Timeline 

B. Social Network Folksonomy and Theorical Models 
Social networking phenomenon represented a shift in online 

communities’ organization, since they are primarily organized 
around people, instead of interests. Early online communities 
such as Usenet and current public discussion forums were 
structured by topics or had their interactions following topical 
hierarchies, but social networking sites are structured as 
personal networks with individuals at the center of their own 
communities, in an “egocentric” approach. Online social 
networks introduced a new organizational framework for 
online communities, and a vibrant new research context.  

Web 2.0 applications and folksonomies1 have led to new 

1   Folksonomy, also known as collaborative tagging, social classification, 
social indexing and social tagging, is the practice and method of 

user experiences and yielded rich materials that are demanding 
appropriate representations to be efficiently studied and 
mapped. Folksonomy is present in the current social 
networking sites and applications by the adoption of 
collaborative tagging capabilities. Social network analysis 
(SNA) forms a family of methodologies to map and evaluate 
relationships and data flows between people, groups, 
communities or any type of social structures. This includes 
theories and abstract models as the “small world property,” 
social graphs and semantic Web. 

Digital Identities 
Social identities are the names, nicknames, or aliases that 

users create to identify themselves on online social networking 
sites. Users adopt different nicknames or aliases in groups they 
belong to and usually each one of these groups has different 
privacy concerns; there are public profiles (like artistic or 
professional profiles) and private or closed profiles (with 
friends or family, for example). The possibility of having 
different social information listed on different groups is one of 
the key characteristics of social identities. 

Depending on the nature and scope of a social network, 
users’ identities have different purposes and might not be 
associated with a user’s real identity. In a MySpace music 
profile, users might present their artistic names to serve 
promotional purposes and often do not link to people’s real 
names. On the other hand, users from professional networks 
such as LinkedIn share their entire curriculum vitae. 

The anonymity of the Internet makes it possible for users to 
decide which personal information they want to share and 
allows them to promote fake or exalted attributes. Users even 
create fake identities to trick someone else, which represents 
the phenomenon known as “Fakesters,” which are profiles that 
are not linked to their owners’ real identities. Fake profiles can 
represent anything from an idol, a movie character, a politician 
or a famous brand. As an example, research has shown that a 
man plays about one out of every two female characters in 
World of Warcraft [3]. Unfortunately, several malicious 
activities rely on the use of fake profiles, such as fraudsters 
and sexual predators looking for victims, worms spreading 
across social networks, and people looking for revenge. 

Six Degrees of Separation Theory 
Social networks have a so-called “small world” property, 

more widely known as the “Six Degrees of Separation” theory. 
[4] This is both an anecdotal and scientific observation that 
anyone on the planet can connect to any other person by no 
more than six people. It happens because people build human 
networks as dense clusters interconnected by shortcuts (the 
“friends of a friend” groups). Inside of a traditional group of 
friends, everyone knows each other; if at least one person in a 
group meets someone from a remote part of the world, it 
creates a connection between the two groups.  

                                                                                                    
collaboratively creating and managing tags to annotate and categorize 
content. More info at http://en.wikipedia.org/wiki/Folksonomy 
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Social Graphs 
A social graph (see Exhibit 2-2 [5]) is a social structure 

made of nodes, also known as “profiles”, which are generally 
attached to individuals or organizations. One or more specific 
types of interdependencies link these nodes, and might 
represent generic levels of relationships as a friend, a co-
worker or family member. 

Social network 
analysis, powered by 
social graphs, provides a 
visual and a mathematical 
analysis of relationships, 
helping to identify the 
various roles (who are the 
connectors, leaders, 
bridges or isolates) and 
groups characteristics of a 
social network. It helps 
determine the structure’s 
key elements: where are the clusters, who is in the core and 
who are on the networks’ peripheries. By comparing social 
graphs from different social networks, it is possible to build 
node equivalence when the same person belongs to different 
social networks. 

Representing Social Data with Semantic Web 
Research in Semantic Web has provided models to leverage 

the richness of the online social interactions that the social 
networks represent. As the Web is becoming more and more 
social, we are now generating, exchanging and collecting a 
huge amount of knowledge online. Semantic Web researchers 
provide models to capture such activities and turn the 
information into collective intelligence. 

Researchers see social data as a two-fold structure: data that 
describes the social network and data that describes 
what their members produce. There are several 
ontologies that are well suited for linking together data 
across various social networks include Friend of a 
Friend (FOAF)2 and Semantically-Interlinked Online 
Communities (SIOC).3 FOAF represents a profile about 
an individual and links data from one social network to 
another. SIOC aggregates data from various Web-based 
media (including wikis, and blogs) and presents 
information to users in the most appropriate 
representation. [6] 

In addition, the Simple Knowledge Organization 
System (SKOS)4 offers a way to organize manipulated 
concepts and to link them to SIOC descriptions. SKOS 
is an area of work developing specifications and 
standards to support the use of knowledge organization 
systems such as thesauri, classification schemes, subject 

2 http://foaf-project.org 
3 http://sioc-project.org 
4 http://www.w3.org/2004/02/skos 

heading systems and taxonomies within the framework of 
Semantic Web. SKOS provides a standard way to represent 
knowledge organization systems using the Resource 
Description Framework (RDF).5  Encoding information in 
RDF allows it to pass between computer applications in an 
interoperable way. An RDF-based description of social data 
forms a rich-typed graph and offers a powerful way to 
represent online social networks. 

Semantic Web technologies are appropriate means for 
modeling and formalizing to extract the knowledge produced 
by online social interactions (see Exhibit 2-3). Indeed, by 
connecting social networks to FOAF and social activities such 
as blog comments to SIOC, Semantic Web provides a 
complete interlinked graph on top of existing networks. 

Dunbar’s Number 
British anthropologist Robin Dunbar first proposed 

Dunbar’s number [7], which is the supposed cognitive limit to 
the number of individuals with whom any one person can 
maintain stable social relationships, the kind of relationships 
that people know each other and how every person relates 
socially. Group sizes larger than this generally require rules, 
laws and enforced policies and restrict regulations to maintain 
a stable cohesion. There is no precise value for Dunbar’s 
number, but a commonly cited approximate figure is 150. 

Demographics 
Social networking sites are primarily organized around 

people, with individuals at the center of their own communities 
managing their personal connections. While social networks 
are often designed to be widely accessible, many attract 
homogeneous populations, so it is common to find groups 
using sites to segregate themselves by nationality, age, 
educational level, or other factors that typically segment the 
offline society.  

5 http://www.w3.org/RDF 


Exhibit 2-2:  Social Graph Example 


Exhibit 2-3: Social Graph Representation Using Semantic Web 
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Since social networking sites enable users to get in contact 
with real-life friends, such connections (friends, family 
members, colleagues or professional acquaintances) usually 
make up the majority of the online connections between 
individuals. Figure bellow displays the dominant social 
networks by country [8] and how most popular social networks 
vary greatly between different geographic regions. 

A dominant social network can hold off the local 
competition since it is the default service to these populations, 
so people will choose the same social networking site their 
friends use. A fundamental success factor of social networking 
sites is cultural relevance to a specific population. 

C. Current Problems 
Decentralization and Interoperability 

Most of social networking sites provide very little 
interaction with external online services. They operate as 
“walled gardens,” where the users’ content is exclusive to the 
site and there is no way to share it with outside Internet 
applications. The reason for this lays behind the fact that sites’ 
business models center on having the largest possible user 
base, and user lock-in is a major part of that strategy. 

There is a great desire by many users to have an 
interoperable format that allows them to transport their social 
interactions across different sites. In addition, as a user 
struggles to gain reputation within one site, he or she wants to 
take that reputation to another world. As things are now, in 
order to switch to a new social networking site, a user would 
have to start from scratch, making new contacts and creating 
their online identity. Many people are currently willing join 
more than one social networking site; nonetheless, social 
networks could make this transition (or interoperability) easier 
in order to gain new subscribers. 

Managing Social Identities 
In the scenario described above, a user has no way to 

transport his or her data from one social network to another, so 
a single person usually has to subscribe to multiple social 

networks, keeping many profiles and connections — one for 
each site. By having different logins for different social 
networking sites, users have no chance to prove their identity 
across several platforms. 

In addition, social networking sites have a very limited set 
of features for protecting digital identity and restricting the 
sharing of profile information. Most of them use simple 

password 
protection and 
have a three-level 
access control 
system (similar to 
UNIX): a user 
can keep his or 
her work for 
oneself, share 
with friends 
(group) or keep it 
public (available 
to all). In 
addition, most of 
social networking 
sites restrict 
profiles access 

only to internal users (no one else could access a profile 
without authenticating as a community member). 

Trust and Reputation Management 
Trust is a key concept to determine when to establish 

relationships with profiles from known people or strangers, 
much like in the real world. To build new relationships, users 
must be confident that are connecting to whom they expect. 
Reputation management and tagging technologies help users to 
assess trustworthiness of third-party information online. 

The battle over reputation management is to have more 
positive comments than negative ones attached to a user 
profile. To build up an online reputation, a user needs to be in 
as many places as possible, posting, making friends, building 
relationships, staying active in forums and sharing information 
online with other users. In parallel, Web 2.0 applications made 
social tagging popular, where users can tag Web content as 
pictures, videos or blog posts to rank and categorize them. A 
set of tags built from the use of such applications form a 
folksonomy that can be seen as a shared vocabulary originated 
by, and familiar to, its primary users. Global tagging and 
aggregation is a great way to build trust on the Web and to find 
resources within a trusted social network. 

Privacy 
Privacy means that user profiles should never give out any 

information not explicitly slated to be publicly available. 
People tend to publish personal information on the Web, be it 
pictures (e.g., on popular sites like Flickr, Facebook, etc.), 
opinions (e.g.,blogs and forums), videos (e.g., YouTube), or 
personal home pages, comprising sensitive information such as 
birth dates, home addresses and personal phone numbers. 
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Since online users are usually querying and searching profiles, 
groups and forums about other users’ information, protection 
needs are always on the side of everyone’s personal privacy.  

As in real-life relationships, people engage online networks 
with different levels of confidentiality, so users must be in 
control of what they disclose and should be able to define 
disclosure rules (e.g., “nobody,” “friends,” “friends of friends” 
and “everyone”). Most users have public profiles that are 
visible to everyone, so it is easy for skillful attackers to use 
sensitive personal data to perform social engineering attacks. 
Another relevant trend is the use of microblogging websites, 
such as Twitter, that provide a straightforward and ubiquitous 
way to create life streams, allowing users to disclosure their 
geographic locations and personal habits, for instance. 
Blogging about meetings is another big issue in terms of not 
only privacy loss, but also of violations of corporate policies. 
Competitors can freely read and exploit this information. 

Content Overload 
The proliferation of Web 2.0 applications (such as blogs, 

wikis, forums and social networks) eased the process of 
information publishing to an extent that overwhelms its 
consumers. With an extremely low barrier of entry and almost 
no expense, Web 2.0 allows anyone with a computer to 
become an independent publisher. As a result, users are 
publishing duplicated or reused content; and popular feeds 
may become hard to track since they still provide a tremendous 
amount of information within a short period of time. 

It is very time consuming to track and read many of online 
publications, blogs and forums, so people have to choose what 
to read and what to avoid. In this scenario, it is incredibly easy 
to aggregate information; however, it is almost impossible to 
process, analyze, validate and contextualize them, offering a 
unique perspective of the facts behind the stories. There will 
be more information to manage in the future, so online 
relationship management and data-mining tools are needed. 

Legal problems 
Most of the known issues in social networks link to the need 

to protect user’s personality and image. This encompasses 
social concepts like reputation, false allegations, the right to 
one's image, privacy, insult and discriminations of all sorts. 
From a legal point of view, social networking risks include the 
violation on user’s data-protection rights and identity fraud.  

Since Web 2.0 services host user-generated content, the 
service providers must establish a detailed “Terms of Service” 
statement that covers the users’ rights versus the ability of the 
provider to police that content. Social networking and Web 2.0 
service providers are often under pressure to intervene in 
inappropriate user-generated content. These interventions may 
be requested by other users (the copyright holder or a victim of 
online harassment), or may be initiated by the service provider 
itself. Similarly, some of these actions are acceptable while 
others might violate users’ rights, which pose a difficult 
dilemma to several providers. Usually, service providers may 
intervene on user-generated content when a user has posted 

inappropriate, illegal or copyrighted material, or has defamed 
or published private information about another person.  

Fundamentally, with regard to legal and awareness 
requirements, social networking providers should be familiar 
with compliance and governance mandates and security 
frameworks. Unfortunately, there is no set of international, 
uniform regulation to guarantees the privacy rights and 
personal data protection across the Internet. 

People’s Usage Problems 
Social attacks include slander through identity theft, 

defamation, stalking, injuries to personal dignity and cyber 
bullying. People create fake profiles mimicking personalities 
or brands or to slander people who are well known within a 
particular network of friends (e.g., a celebrity or a member of a 
school class). While this is also possible using conventional 
Web pages, social networks can be extra damaging because 
they make it easier to target victims within social groups that 
know the victims. In addition, the victim of an attack may take 
too long to realize that he or she is a victim and may not be 
able to access the profile since access to it may be restricted to 
the group ridiculing that victim. As more teenagers go online, 
they face a growing risk of abuse, including cyber bullying6 or 
grooming by adults who intend to commit sexual abuse. In 
addition, most teenagers have never received proper 
orientations on how to avoid such risks or how to not be 
involved in these activities. 

Cyber bullying on social networks include harassment, 
denigration, outing (sharing someone’s secrets, embarrassing 
information or images), trickery (talking someone into 
revealing secrets and then sharing it online), flaming (an angry, 
critical or disparaging electronic message or discussion), 
exclusion, stalking and threatening behavior. Another problem 
is stalking, which typically involves threatening behavior in 
which the perpetrator repeatedly seeks contact with a victim 
through physical proximity and/or phone calls (offline 
stalking) but also by electronic means such as e-mail, instant 
messaging and social networking sites (this is also known as 
“cyber stalking”). Social networks encourage the publication 
of personal information, including data that can reveal an 
individual’s location and schedule (for instance, home address 
and home phone, schedule of classes and so on). 

An additional social threat is the exposure to problematic 
content on the Internet. This covers a broad spectrum of 
undesirable or illegal material, as violent media (movies, 
music, and images), hate speech, adult pornography and 
obscene content. Self-harm-related websites (sites dedicated to 
enabling self-injury and suicide, or those that encourage 
anorexic and bulimic lifestyles) introduce another element of 
problematic content. 

Teens sending sexual messages or nude or suggestive 
photos of themselves over their mobile phones are 

6 Cyber bullying is a term used to describe repeated and purposeful acts of 
harm that are carried out using technology, particularly mobile phones and 
the Internet. 
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representing a new threat. “Sexting,”7 has become a concern 
for parents with the proliferation of mobile phones with 
cameras and social networking sites. The issue has gained 
international attention following multiple incidents in the US 
in which teens face child pornography charges for sending 
nude or scantily clad images to other teens. These images or 
sexually explicit text messages can be posted on the Internet or 
forwarded to others, which can end in harassment or even 
sexual assault charges. In the US, a survey revealed that one in 
five teenagers said they had sent or posted online nude or 
semi-nude pictures of themselves [9]. 

III. FUTURE OF SOCIAL NETWORKING

Social networking sites are a relatively new phenomenon, 
and as with any other technological innovation, they will 
continue to have a long period of both technical and social 
adjustments and improvements to fit in people’s needs and 
behaviors. People will also adjust their online practices in the 
light of the new social networking technologies.  

A. Meta-Social Networks and User-Centric Social Universes 
With users occupying multiple roles and having dynamic 

social networks that can grow and shrink, an important aspect 
in the future of social networks is that users will be able to 
manage their profiles and connections using meta-social 
network tools. Such tools, such as Explode [10], will be able 
to manage users’ profiles and the trust networks that exist 
across distinct social networks, using Semantic Web, data 
portability and shared-authentication technologies. In this 
scenario, the user will become the center of his or her social 
network, adding a cross-network friendship in its virtual-
centralized profile. 

Tools for managing a distributed presence on the Web and 
for checking others’ views of the user’s Web presence are 
likely to be necessary to support effective social network use 
in a distributed set of networks. 

B. Metaverse: Convergence and Integrating Social Networks 
and Virtual Worlds 

Internet and social network evolution are based on an open, 
distributed environment. Multi-user online environments8

usage is growing, since nowadays gaming is not as important 
as their social networking aspect. These environments connect 
many simultaneous Internet users and differ from regular 
computer games because their environments are perpetual and 
are often referred to as virtual, persistent worlds. Users log on, 
join the game, build relationships and leave whenever they 
wish, but the game continues with other players in a hyper-
real, richly rendered, three-dimensional space. Players control 

7 The phrase combines the words "sex" and "texting" and refers to 
potentially prurient messages and images send over electronic devices, like 
cellular phones or laptop computers. Source: 
http://sexoffenderresearch.blogspot.com

8 Multi-user online environments (MOEs) refer to the entire set of 
persistent online environments that range from massive multiplayer online 
role-playing games (MMORPGs) such as World of Warcraft or City Of 
Heroes, to virtual worlds, like Habbo Hotel and Second Life. 

“avatars,” which are in-game characters that have attributes 
and interact with other avatars and the game’s environment. 

Most MOEs have some of the same characteristics as the 
popular social networking sites of today. All of them promote 
users’ social interaction with other members and the social 
nature of social networks and MOEs depends largely on the 
ability of users to interact with other members inside the 
communities. Heavyweight research organizations, like IBM 
and Linden Labs, are trying to make it possible to move MOE 
avatars between virtual worlds seamlessly, maintaining the 
avatar’s identity in terms of appearance, personal information 
and banking status. In the future, these virtual environments 
may converge into one metaverse. 

Integrating Social Networks and Data Portability 
Integrating data from different networks, moving 

information and social graphs across diverse sites or finding all 
related content about a particular topic are generally complex 
tasks that require specific standards and technologies and 
require that social network providers support these 
functionalities. Many Web 2.0 services today already have 
their own application programming interfaces (APIs) to 
promote their integration with third-party applications. 
Furthermore, many services already have basic features to 
allow users to import and export their data using standard tools 
like VCard.9

Recent years have seen an explosion in the number of open 
protocols designed for or usable by social networking 
platforms. A social network provider theoretically has the 
opportunity to use or compose with a non-exhaustive and still 
growing list of open protocols and providers, such as the ones 
listed below (a detailed overview of these protocols is out of 
the scope of this paper): 

 --Authentication: OpenID, CardSpace, i-card, Liberty 
Alliance, Facebook Connect 

 --Authorization: Oauth, CardSpace, i-card, OpenSocial 
 --Semantic Markup and Description: RDF, MicroFormats 
 --Network Description: FOAF, XFN, OpenSocial, DiSo
 --Network Visualization: TouchGraph, WPS 
 --Remote Manipulation of Data and their Relations: 

REST, SOAP, XML-RPC, DiSo 
 --Service Description: XRDS, UDDP 
 --Service Execution: OpenSocial, Facebook Applications 
 --Message Transport: REST, SOAP, XMPP, SMTP 
 --Application Hosting: OpenSocial 
 --Indexation and Search: Google Social Graph 
Recently, Facebook, Google and MySpace announced their 

own technologies topermit user data portability between social 
websites, representing a new stage in the social networking 
services competition. Google’s Friend Connect and 
MySpaceID are built with open-source code, based on the 
OpenID, OAuth and OpenSocial standards. It makes social 
identity sharing easier across the broader Internet, not just on a 

9 vCard is a file format standard for electronic business cards. Source: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Vcard
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few partner websites. “Facebook Connect” was the first 
interoperability protocol. Along with an easy logon, the user 
has the option of re-broadcasting whatever they do on the 
third-party site to all of their friends within Facebook and 
matching existing friend relationships on Facebook with those 
on the third-party site. Facebook Connect allows any 
developer to let users log onto their websites using their 
Facebook credentials and integrate other key Facebook 
features, like a friends list, into third-party applications, which 
can in turn send data back into Facebook and the news feed. 

In addition, currently existing authentication services such 
as OpenID10 extend the concept of single sign-on to social 
network users by making existing user IDs portable to other 
sites.  

C. Social Web Bill of Rights 
As a response to the endless discussion on data and privacy 

rights, on September 2007, Open Social Web group11

promoted the “Bill of Rights for the Social Web,”12 a 
straightforward document put out by four Web 2.0 pioneers. It 
outlines how companies should treat the data they collect from 
users of social network sites, as personal data, who the user is 
connected to, and users’ content. Such discussion turned out to 
be a hot topic after the February 2009 Facebook users’ 
rebellion that upended Facebook’s attempt to change its terms 
of service to grant itself a perpetual license to all photos, 
videos and copyrighted material posted by its members. [11] 

The “Bill of Rights” promoted the discussion about users’ 
rights on their own information usages. Its main goal is to 
promote the idea that users should be able to assert three basic 
rights over their data: ownership, control (the right to share, 
keep private, or completely revoke the data at user’s 
discretion) and freedom. 

D. Virtual Currency 
Wikipedia defines virtual economy as the emergent 

economy existing in virtual worlds, usually by the exchanging 
of virtual goods in the context of an Internet game [12]. Each 
virtual world has its own virtual economy and virtual currency 
based on the exchange of virtual goods (weapons, spells, 
clothes, food, houses and so on). Sometimes, these virtual 
currencies are tied to the real world since they might be 
purchased from the game provider and some people do interact 
with virtual economies for “real” economic benefit. In 
addition, people can sell their characters, virtual money or 
goods on online auction websites for real money. 

Games are one of the newest and most popular types of 
online applications on several social networking sites. Since 
monetization is an important aspect of games, Social Network 
providers are starting to deploy virtual currency, such as hi5’s 

10 OpenID is a universal ID technology in which a user registers with a 
website (also known as “OpenID Provider”), which assigns the user a URL as 
his or her personal identifier. The user then uses that unique URL on any site 
that supports OpenID, and the logon process is handled through the site that 
assigned the URL (the “OpenID Provider”). Source: http://openid.net 

11 http://opensocialweb.org 
12 http://opensocialweb.org/2007/09/05/bill-of-rights

“Coins.” Users are able to spend their Coins to purchase 
premium content, advanced features and status upgrades. 
Many publishers of Facebook games are doing the same, in the 
hopes that a unified virtual currency will engage more gamers 
and, ultimately, make them spend more money on games. 

The use of money (real or virtual) on social networks, 
however, has the side effect of attracting fraudsters and cyber 
criminals, who will target online users to steal their social 
networking credential and their online money. 

E. Mobile Social Networking 
Essentially, since both social networking and mobile usage 

are ubiquitous and growing, the overlapping demographics 
will generate plenty of new opportunities to mobile social 
networking in the coming years. Due to mobile phones 
limitations (such as small screens, limited keyboards and often 
poor network connectivity), the native sophisticated interfaces 
and rich media content offered by social networks cannot be 
entirely duplicated on mobile devices. However, the so-called 
“smart-phones” have become quite sophisticated in the 
features they provide and offer serious processing power to 
software applications. They may include global positioning 
system (GPS) tracking devices and music players, and could 
supply valuable user information to social networks, such as 
geographical location coordinates or listening habits. As these 
devices add features, phones become a more-complete 
repository for personal data linked to a single individual. 

The benefits that mobile social networking can bring in 
terms of enhanced location awareness and availability need to 
be balanced with the responsibility inherent of these features 
and the specific user’s requirements for personal privacy. 

F. Sensor Networks 
By combining social network and Web-connected devices, 

applications can provide an extension of social activities 
through sensors, as user activity is modeled not by voluntary 
user input but can be automatically generated by sensors. 
Other sources of social data available on the Web could be 
used as sensors to minimize the required user input, 
aggregating the online activities and footprints of users to their 
social profiles. By using semantic representations of 
information from sensors, people could connect through 
shared activities and interests. More importantly, we can send 
alerts based on abnormal activity patterns.  

An increasing amount of portable devices are supporting 
sensor-based interactions, from peripherals (Nike and iPod) to 
integrated sensors (the iPhone‘s accelerometer). Sensors are 
becoming more prevalent in mobile devices in recent years. By 
supporting Bluetooth and WiFi communication, mobile phones 
have now become sensor gateways for individuals. A wide 
range of Bluetooth sensors, such as heart monitors and 
environmental monitors, can be associated with these mobile 
phones, enabling a new paradigm—the personal sensor 
network—in which the individual becomes the sensor hub. 
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G. Social TV 
Internet protocol television (IPTV) comes up in the market 

as next generation for television, where users are able to watch 
television wherever they are. Social networking brings many 
favorable social services to television watchers based on IPTV 
technology and the ability of people to share their experiences 
and opinions. The main features of social TV include the 
online sharing of TV-watching experiences, the interaction 
between TV watchers (via chat, e-mail, forums, video-
conferencing), community-watching TV (watching together by 
presence service or by online sharing) and recommendation 
sharing (social networks, personal broadcasts). 

H. Social e-Government 
A new generation of politicians is emerging, and they are 

increasingly adopting social media tools to interact with the 
citizens. The recent election campaign of US President Barack 
Obama is perhaps the best example of this.  There are three 
broad areas of interaction for which the state can gain benefits 
from social networks: 

 --Government to Citizen, by promoting online public 
services and disseminating information, as “official” advice 
and support, and making information more transparent. 

 --Second, Citizen to Government, where citizens could 
use the Web to express their views, highlight politicians’ work, 
engage with the government and influence policy makers. 

 --Citizen to Citizen interactions are helping each other to 
handle public service outcomes (ranging from healthcare 
information to sharing advice about tax matters). 

I. Corporate use 
For the corporate sector, social networks can create great 

opportunities to develop closer relationships with customers 
since current Internet consumer are no longer mere buyers and 
now use all opportunities to view, inquire, communicate about, 
and analyze products and services. They are willing to share 
their feedback and complaints about their favorite products 
and brands. Web 2.0 is useful to develop products, establish 
commercial relationships and learn more about consumers. 
Business opportunities for social networks include:

 --Social advertising, which represents ad formats that 
engage the social context of the viewer, where the ad is 
targeted based on what it knows about individual users. 

 --Micro-payment for social networks to enable the 
exchange of goods and services on the platform, which also 
apply to developers who provide social software applications. 

 --Platforms for micro-niches could charge a subscription 
or access fee. 

 --Reselling of marketing and business intelligence based 
on information collected on the network. 

 --Buying clubs offering coupons and driving demand for 
people interested in the same type of products 

 --Interacting with “real world” small and medium 
commerce by connecting social platforms with established 
boutiques, coffee shops, restaurants and bars. 

Enterprises need to adapt their business models for the 

social Web. This includes large social networks (like 
Facebook) and small or focused social networks; which will 
represent a opportunity to reach a niche or group of customers. 

J. E-Learning through Networking 
Schools and higher education foundations are increasingly 

using social networking as a communications and 
collaboration tool of choice. As such, in the near future, it 
would be beneficial for schools to promote online interaction 
through social networking sites, in  order to prepare students to 
adult life with the skills they need to succeed. Safety policies 
remain important, as does teaching students about online 
safety and responsible online expression; however, students 
may learn these lessons better while they are actually using 
social networking tools.  

IV. SECURITY ASPECTS OF SOCIAL NETWORKING

A new paradigm provides a lot of opportunities, but when it 
is done without the necessary security requirements kept in 
mind, it serves as a deterrent to growing and user adoption. In 
addition, since social networks attract thousands of users who 
might represent potential victims, social networks represent a 
very desirable target to mass attackers. 

A. Actors and Motivation 
There are several actors and groups targeting social 

networks for fun and profit. Malicious actors might adopt 
several categories of attacks and tools to target social 
networks’ users; the following are a few examples: 
 --Spammers and phishers use social networks’ compromised 
accounts to send fraudulent messages to victims’ friends. 
 --Fraudsters and cyber criminals might use social networks 
to capture user data and run social engineering attacks. 
 --Hacktivists and offline terrorist groups create communities 
to spread their words and to promote their causes; recruitment 
is also common 
 --Sexual predators use social networks to share illicit 
content and to recruit victims. 

 Social networks are popular communication mediums for 
many communities, including malicious ones. Several hacking 
groups have been creating hacker-themed online communities 
to promote their malicious activities and tools. Many others 

Exhibit 3-1: Example of a Carding Forum on Orkut (no longer 
available), Advertising “Trustworthy” Mules and Spammers
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offer hacking tutorials, news articles, tools or exploits. Several 
communities run as marketplaces to encourage the abuse of 
stolen credit card information and attacks against high profile 
targets such as banks or e-Commerce sites (see Exhibit 3-1). 
Hacking communities in social networking sites also offer 
hacking services, which include paid hacking services. 

Many of the attackers’ profiles on social networks seem 
from unsophisticated users, since they may use these 
communication mediums only on the initiation phase.

B. Current Security Threats 
As the popularity of social networks started to increase, 

hackers, fraudsters and malicious users started using them to 
run illegal activities, either by using the social networks as 
attack vectors to traditional cyber crimes, by creating specific 
threats to social networking users or by running direct attacks 
to disrupt social networking sites. 

Social networks have by nature some intrinsic properties 
that make them ideal to be exploited by an online criminal: a 
huge and highly distributed user-base made of clusters of users 
sharing the same social interests, thus developing trust with 
each other. 

Privacy 
The availability of personal information on social networks 

provides ideal conditions for actors to abuse such information 
and leverage it. The inappropriate exposure of sensitive 
information might represent a good opportunity for criminals 
and terrorists to conduct “criminal data mining.” 

Bad actors could use unflattering material or personal 
information from social networks to select their targets, profile 
their victims, and plan and execute their activities. Also 
described as “knowledge discovery,” data mining and 
predictive analytics give fraudsters and terrorists an 
opportunity to manage and make sense of the myriad of 
information coming from their targets, ranging from social 
network profiles, personal conversations on scrapbooks, blog 
and Twitter posts, and personal photos on online albums 

Identity/Password Theft 
Identity theft has been with us in various forms for a very 

long time. Thieves who assumed the identities of unsuspecting 
consumers in an effort to commit fraud have ruined the 
financial lives of their victims. Searches of existing online 
information could flag social security numbers, birth dates, 
addresses and any sort of personal data that might help a 
criminal steal someone’s identity or create a false identity. 
Criminals can easily obtain false credentials necessary to move 
throughout the many systems that require identification. 

Attackers use compromised social network accounts to 
launch attacks because they can spread more easily from one 
account to the next. The inherent trust relationships improve 
attackers’ chances of convincing their victims that they are 
legitimate, through social engineering. Once an attacker gains 
access to an important individual within a community, it 

increases the risk of attack for anyone connected to that 
individual. Social network credentials can be stolen by using 
traditional key loggers, by running brute-force attacks or by 
social engineering (usually based on the information available 
on users’ profiles). 

iDefense observed attackers abusing a Security Focus Jobs 
site in December 2007, whereby attackers were able to freely 
register as a recruiter and obtain resumes and business 
information about 2,471 individuals who registered with the 
site. Subsequently, the attackers sent fraudulent e-mail 
messages to each of the individuals. 

Malicious Code, Viruses and Worms 
Malicious code utilizes infected users' social network 

accounts to collect friend information and use it to proliferate. 
In addition, many attackers use social networks to create fake 
profiles and publish fake links that lead to sites infected with 
malicious code. 

Banner ads, video content and fake social network profiles 
have become a pipeline for stealing personal information as 
more consumers jump online. There are malicious codes 
distributed through pop-up ads, and not all of them require a 
click by the user. 

In some cases, social engineering is not necessary to carry 
out attacks. For example, an early MySpace worm, also known 
as the Samy Worm, used JavaScript commands to add friends 
to a particular account automatically. Such a worm spreads 
automatically to new accounts because the content is 
automatically embedded on the profile pages of new victims.  

 In January 2009, iDefense investigated attackers utilizing 
the my.barackobama.com website, a social network for 
President Obama supporters, to spread malicious code. The 
attack utilized fake images trying to convince users to install a 
malicious executable file through fake Flash codec errors. 
Attackers injected the same URLs into many different websites 
and forums, suggesting that attackers utilized automatic forum 
crawling and account creation programs. 

Spam, Phishing and Financial Fraud 
Phishers usually collect user information from compromised 

social network accounts to send spam and phishing messages. 
Similar to phishing that targets banks, phishing that targets 
social networks can have financial impacts and cause monetary 
losses. There are cases in which attackers set up fake social 
network profiles and then establish connections with friends on 
“buddy lists” to gain more information and potential targets to 
phishing attacks. 

Several malicious codes target online gamers. These attacks 
will typically allow hackers to take over compromised 
accounts from subscription-only gaming, so that they will 
access the virtual property deposited in these accounts, sold to 
them through the digital underground. Second Life is one 
example of a social network for which a compromised account 
allows successful attackers to extract real money. According to 
the official Second Life blog in November 2006, various 
phishers target Second Life to steal in-game money (Linden 



75

10

dollars) by claiming that the user could use a hack to create 
free money. [13] Afterwards, attackers can convert in-game 
money directly into real money. 

The increasing use of social networks and virtual worlds as 
social and business platforms, including the use of virtual 
money in social environments, are attracting cyber criminals. 
Financial fraud has already been affecting online games’ users 
for many years by the theft of online goods (weapon, objects 
or virtual money) or “gold farming,”13 which created an 
underground economy based on the selling of virtual goods 
and the transfer of virtual money. 

Data Loss 
Data leakage incidents include the loss of personal, 

corporate, confidential or customer information, inappropriate 
public statements about the company, using corporate 
resources for personal uses and harassment of or inappropriate 
behavior toward a customer or another employee. Social 
networking sites are another mean through which those things 
can occur, however, and they create a broader impact upon a 
company’s reputation. 

Data loss prevention is currently one of the problems that 
many companies are experiencing most. Companies are 
looking for ways to prevent confidential and proprietary 
information from leaving the company and being accessed by 
outsiders and unauthorized people. Most incidents occur via e-
mail or file transfers, but instant messaging chat tools, blog 
posts, Twitter messages and even online resume content could 
also disclose proprietary company information. 

Information Control and Censorship 
In many ways, it is unrealistic for administrators to manage 

the huge amount of information available on social networking 
sites effectively. It is improbable that social networking sites 
will ensure accuracy, legality or usefulness of content before 
users publish it. For this reason, it is difficult to prevent actors 
from posting unwanted information; however, communities 
that use self-policing mechanisms or moderation are generally 
more successful. As an example, rating systems allow users to 
remove erroneous content by popular vote.  

Thresholds for new users and self-moderating social 
networks should be the goal going into the future since users 
are often aware of these problems first. Security teams that 
watch social networks are an effective reactionary approach to 
limiting malicious content, but decentralized social networks 
may not have the resources to devote to such problems. 

Offense, Hate and Discrimination 
Typical attacks in this category are cyber stalking and cyber 

bullying, a repeated contact to a victim and purposeful acts of 
harm, including harassment and humiliation. Cyber bullying 
victimization can lead to negative effects similar to offline 
bullying such as depression, anxiety and low self-esteem. 

Hate speech is a specific type of online content designed to 

13 http://en.wikipedia.org/wiki/Gold_farming 

threaten certain groups publicly and act as propaganda for 
offline organizations. These hate groups use websites to 
propagate, share ideology, recruit new converts, link to similar 
sites, advocate violence and threaten others. Offline groups are 
using online techniques to accomplish their goals and improve 
communication. In addition, there is also concern that a small 
number of youths converted online may start conducting 
offline hate crimes. 

Sexual Crimes and Child Safety 
Social networking environments represent a serious risk to 

teenagers and younger children, as they can be victims of 
several threats as cyber bullying, online harassment and sexual 
predators. Usually, children who are at risk online are those 
who are also at risk offline. The most frequent threats to 
children on social networking sites in general come from their 
peers, young adults and predatory older adults. 

Child pornography is a particularly horrific crime because it 
involves pictures and movies that depict minors in suggestive 
poses or explicit sex acts. An additional issue is the presence 
of youth-generated sexual content (photographs and videos) 
intended for view by other minors (usually, friends and 
partners). Though not intended for adult consumption, the 
Internet may play an unexpected role in spreading such 
content, potentially putting the children on embarrassing 
situations. 

Social network providers have a hard time keeping their 
sites entirely clear of sex offenders, given the huge number of 
users and the fact that not all of them use their real identities. 

Social Networks under Attack 
Social network providers, as with any other Web 

application, might be vulnerable and become the target of a 
direct attack. Security vulnerabilities could provide hackers 
with a means to attack providers and cause service failures 
(such as a denial of service), unauthorized access to users’ 
credentials (followed by disclosure of private information) or 
could be used by a virus to be spread amongst user accounts. 
Cross-site scripting (XSS) or SQL injection vulnerabilities on 
social network applications could cause huge problems to 
millions of users. 

Malicious users could take control of the visitors of social 
sites by remotely manipulating their browsers through 
legitimate Web control functionality such as image-loading 
HTML tags or JavaScript instructions. [14] 

Home, a virtual world for PlayStation 3 users to interact 
with other gamers, was hacked in December 2008. [15] 
Crackers were able to access the Home server so that they 
could upload, download or delete any file within the server, 
leading to identity theft and the spread of malicious code. 
Facebook was also vulnerable to XSS attacks. [16] On March 
2009, Koobface14 worm targeted users of the social 
networking websites Facebook, MySpace, hi5, Bebo, 
Friendster and Twitter. Koobface spreads through invitations 

14 http://en.wikipedia.org/wiki/Koobface 
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from a user's contact that include a link to view a video. It 
ultimately attempts to gather sensitive information from the 
victims such as credit card numbers. 

C. Predictions on Future Security Aspects of Social Networks 
Technological evolution of social network services and their 

global adoption will bring security risks that might represent 
opportunities to malicious actors exploring such services. 
Information security professionals and law enforcement 
agencies must adapt to the approaching threats. 

Exploit of Social Network Gadgets 
Web widgets are those graphic little applications that bring 

third-party tools and games (like clocks and calculators) to the 
social networking site. They have experienced a rapid 
adoption rate in desktops, mobile devices and Web 
applications because they are easy to create and implement.  

Since widgets have become popular, they have become 
targets for malicious actors, who looked to use them as 
spyware, for virus dispersal and hijacking. Social network 
providers release their widgets’ software developers kit (SDK) 
so developers can create their own SDKs to run in the social 
networking site. The downside of an SDK is that it is available 
to everyone, including those with malicious intent, who will 
have access to the system and a roadmap of how to manipulate 
the widget. 

Widgets are vulnerable to exploits by hackers and criminals 
due to inadequate security models, which allow malicious code 
to run freely and spread easily. They bring similar 
vulnerabilities as those found on the Web but with a higher 
risk since they share a much broader connectivity with an 
underlying application or operating system. This enables a 
powerful attack vector capable of gaining privileged access to 
local resources by default. 

Social Network Worms and Phishing Powered by Semantic 
Web 

All social networking sites identify “circles of friends” 
based on existing relationships or common interests in a group 
or community. A malicious actor could use such characteristics 
to harvest large amounts of reliable social networking 
information.  

The FOAF project provides a machine-readable Semantic 
Web format specification describing the links between people. 
Even if such sources of information were not so readily 
available yet, one could infer social connections from mining 
Web content and links. Worms built with support from 
Semantic Web attributes would be able to easily identify users’ 
connections and quickly spread across social graphs. 

Terrorism Using Social Networks and Online Communities 
Terrorist organizations are start using social networks and 

virtual worlds in their daily activities. Terrorists could use 
virtual worlds to create an exact replica of their targets to plan 
and simulate an entire attack, so that they no longer need to 
travel to the target to carry out reconnaissance. Instead of 

sending potential jihadists to train in military camps in 
Pakistan, Afghanistan and Southeast Asia, organizations such 
as al-Qaeda and Jemaah Islamiah could turn to the virtual 
world and use online training camps to evade detection and 
avoid prosecution. In such scenarios, Second Life could easily 
become a terrorist classroom. 

Social networks and online communities also help terrorists 
to recruit new members and could be used as places to meet up 
and discuss their plans. Once these groups and communities 
are built, it is easy for them to start spreading propaganda, 
recruiting and instructing like minds on how to start terrorist 
cells and carry out jihad. On October 2008, authorities arrested 
two white supremacists men who were planning to kill Senator 
Barack Obama and more than 100 African-Americans; they 
had met online through a mutual friend. 

In addition, microblogging communities, such as Twitter, 
could be used as an effective communication tool for 
coordinating terrorist attacks and track the news in real time. 
One of the most useful tools available is the opportunity to 
transfer virtual money between avatars, money that can then be 
translated into real currency to support criminal activities.  

On the dark side of virtual words, there is one radical 
terrorist group in Second Life, called the “Second Life 
Liberation Army,”15 that has been responsible for some 
computer-coded atomic bombings of virtual world stores in the 
past, using weapons and armories in Second Life. Attacks in 
Second Life include blowing up the Australian Broadcasting 
Commission's (ABC) island, attacking Reebok and American 
Apparel stores and storming the stage at the January 2007 
meeting of the World Economic Forum in Second Life.

Social Network Forensics 
The explosion of social networking sites and Web 2.0 

technologies by cyber criminals will demand a specific effort 
from law enforcement agencies to investigate crimes in such 
sites. Effective forensic investigation of social networking 
threats requires evidence gathered from social network sites 
and any technology that tracks what happened, who did it, and 
when. Social network forensics represents the need of specific 
investigation skills covering the social networking universe. 

Information security professionals will need to develop 
specific tools and process to detect and investigate malicious 
activities on social networks and ensure that the information 
has been secured and examined in the correct manner and all 
evidence has been recovered. Information discovery demands 
the ability to search for information as soon as a user creates or 
distributes it. It also demands the ability to measure search 
quality, to run a dynamic classification of the search results, 
and to have a proper visualization tool for reading the data 
according to many different criteria and contexts. 

A new social networking forensic framework must focus on 
the analysis of an online actor (profile) and its activities. It will 
have to include the investigation of the suspect or victim 
relationships and online communities, the usage pattern on a 

15 http://secondlla.googlepages.com 
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social networking site, uncovering past relationships and 
forensic analysis of intra-social networking applications [17]. 

V. CONCLUSION

Social networks are growing rapidly and functioning far 
beyond the “list of friends” concept. Users want to express 
their identities and share information in restricted virtual 
communities. Social networks are driving the evolution of the 
Internet from a “flat” Web model toward a number of socially 
interconnected, user-centric websites. The “way of 
communicating” has evolved from point-to-point message 
exchanges between isolated users to group-oriented activities. 

Social networking sites must recognize this basic aspect of 
human social interaction and find strong and intuitive methods 
for implementing it on a software level while providing the 
necessary level of protection, privacy and trust. Several 
hacking groups are attacking social networks, spreading 
keyloggers, Trojans and other malicious tools. 

Governments and intelligence agencies will have to adopt 
new paradigms and technologies to use and manipulate the 
amount of information and interaction in a social Web. 
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Abstract—This paper presents some of the challenges 

traditional Computer Forensic methodology is facing with the 
growing adoption of Cloud Computing services and models by 
organizations. 

It will explain how the results of recent researches in computer 
physical memory analysis, new methodologies and tolls, can help 
address these arising challenges. It demonstrates the use of these 
techniques by analyzing how a worm that employs Cloud 
characteristics works. The recent, and still in the wild, Conficker 
worm. 
 

Index Terms—Cloud Computing, Computer Forensics, RAM 
Analysis. 
 

I. INTRODUÇÃO 
LOUD Computing, computação em nuvem, é uma 
expressão genérica que descreve a evolução de 

tecnologias e processos, compostos de serviços, aplicações, 
informações e infraestrutura distribuídos, de modo que estes 
possam ser arranjados dinâmica, elástica e rapidamente na 
medida em que forem consumidos. A computação em nuvem 
implica na separação das informações e aplicações da 
infraestrutura que os suporta. Várias descrições para os 
serviços baseados na Cloud (nuvem) existem, bem como 
vários modelos para representá-la. Neste estudo, será adotado 
o descrito pela Cloud Security Alliance, CSA, que foca no 
modelo e nas metodologias da perspectiva da área de 
segurança da informação [1]. 
 Neste cenário, os métodos, as metodologias e as técnicas 
tradicionais de análise forense podem se mostrar pouco 
eficientes. Pesquisadores e investigadores da área de 
informática forense precisam conhecer este novo cenário e os 
desafios que ele pode trazer para suas atividades. 

Serão apresentados neste trabalho os novos estudos na área 
de análise forense da RAM que podem ajudar pesquisadores e 
investigadores a vencer as dificuldades trazidas pela 
computação em nuvem. 

II. COMPUTAÇÃO EM NUVEM. UMA VISÃO GERAL. 

A. Arquitetura 
A computação em nuvem prevê um forte isolamento das 

aplicações e informações, da infraestrutura e dos mecanismos 
usados para suportá-las, de modo que os recursos ofertados 
podem ser dinamicamente alocados de acordo com a demanda. 

Na maioria das vezes, computação em nuvem está 

diretamente ligada às tecnologias de virtualização, 
notadamente pela facilidade de prover integração, 
provisionamento, escalabilidade, mobilidade e alocação de 
forma dinâmica dos recursos consumidos. 

Para a informática forense é relevante entender o impacto 
que a arquitetura distribuída e dispersa da computação em 
nuvem traz para a coleta de evidências, já que, por exemplo, 
os dados podem estar distribuídos em vários países. 
 

B. Principais  Características 
A CSA enumera as principais características da computação 

em nuvem. 
 

1. Abstração da infraestrutura 
 

A infraestrutura de computação, rede e armazenamento 
(storage) é isolada dos recursos de informação e 
aplicação. Do ponto de vista da aplicação e dos serviços 
fornecidos, não importa onde e por quais meios os dados 
são processados, transmitidos ou armazenados. 

 
2.  Democratização dos recursos 

 
Conseqüência natural da abstração da infraestrutura, a 

democratização dos recursos, sejam eles infraestrutura, 
aplicações ou informações, permite que os mesmos sejam 
disponibilizados na forma de pool para aqueles que 
tenham autorização para acessá-los. 

 
3. Serviços Orientados a Arquitetura 

 
A abstração da infraestrutura e a democratização dos 

recursos levam aos serviços orientados a arquitetura, 
onde os recursos podem ser acessados e usados de forma 
padronizada. Assim, o foco está na entrega do serviço e 
não no gerenciamento da infraestrutura. 

 
4. Elasticidade/Dinamismo 

 
Os altos níveis de automação e de virtualização, 

juntamente com conectividade mais rápida e confiável, 
permitem que a alocação de recursos seja expandida ou 
retraída, de forma a atender a capacidade desejada. 
Assim, os recursos podem ser melhor aproveitados e os 
níveis de serviços mais facilmente alcançados. 

 

Desafios da informática forense no cenário de 
Cloud Computing (Julho 2009) 

Carlos Eduardo Marins, Analista, Banco Central do Brasil 

C 



79

 
 

5. Modelo utilidade de consumo e alocação 
 

As quatro características listadas anteriormente 
combinadas possibilitam uma visibilidade no nível 
atômico dos recursos, por parte dos ofertantes dos 
serviços. Esta visibilidade permite que modelos de custo-
utilidade e de uso (o contratante de um serviço pode 
consumi-lo à vontade, mas pagará por tudo o que for 
provido e consumido) sejam implementados. 

Isto leva à melhora do gerenciamento do ambiente, 
com aumento de escala e de custos previsíveis. 

 

C. Modelos de Entrega dos Serviços 
Os serviços de computação em nuvem podem ser entregues 

de acordo com três modelos: 
 

1. Software as a Service (SaaS) 
 

O que é oferecido neste modelo são aplicações que 
rodam na infraestrutura da nuvem e podem ser acessadas 
por clientes leves (thin clients), como os navegadores. O 
usuário consumidor não gerencia nem controla a 
infraestrutura usada pelas aplicações (rede, dispositivos 
de armazenamento, sistemas operacionais etc.), nem 
mesmo configurações das aplicações (salvo algumas 
poucas configurações específicas). 

 
2. Plataform as a Service (PaaS) 

 
Aqui, o consumidor usa a infraestrutura da nuvem para 

disponibilizar suas aplicações que devem ser 
desenvolvidas em linguagens suportadas pelo provedor 
do serviço. O usuário consumidor não gerencia nem 
controla a infraestrutura usada pelas aplicações (rede, 
dispositivos de armazenamento, sistemas operacionais 
etc.), mas tem total controle e responsabilidade sobre as 
aplicações disponibilizadas. 

 
3. Infrastructure as a Service (IaaS) 

 
O que é oferecido ao consumidor neste modelo é o 

aluguel de processamento, de dispositivos de 
armazenamento, de redes e outros recursos considerados 
básicos. O consumidor pode rodar qualquer software 
(como sistemas operacionais e aplicações diversas), mas 
é o responsável por ele. 

 

D. Modalidades de Consumo 
 Independentemente do modelo de entrega, existem ao 

menos três maneiras de implementá-los: 
 
 
 
 
 

1. Privado (Private) 
 

Conhecida também por nuvem interna (Internal 
Cloud). Sua característica principal é o fato ser de 
oferecida pela própria organização, ou pelo provedor de 
serviços que a organização indique, que vai consumir os 
recursos. Um ambiente operacional dedicado e que 
considera as funcionalidades e características da 
computação em nuvem é disponibilizado. A 
infraestrutura física é da própria organização, e pode 
estar localizada em seu datacenter ou no datacenter do 
provedor de serviços determinado. 

Desta forma, os usuários dos serviços são considerados 
confiáveis (funcionários/empregados, terceiros e outros 
que tenham alguma relação contratual com a 
organização). Usuários não confiáveis são aqueles que 
não são extensões lógicas da organização, mesmo que de 
alguma forma consumam os serviços da organização. 

       
2. Pública (Public) 

 
São oferecidas por provedores de serviços. O ambiente 

operacional oferecido, contemplando todas as 
funcionalidades da computação em nuvem, pode ser 
dedicado ou compartilhado. Os consumidores dos 
serviços são considerados não confiáveis. 

             
3. Híbrida (Hybrid) 

 
É uma combinação da Pública com a Privada. Os 

consumidores dos serviços podem ser considerados 
confiáveis ou não confiáveis. 

    
Christofer Hoff, no guia da CSA, propõe uma quarta 

possibilidade de implementação, chamada Gerenciada 
(Managed). Nela, os provedores de serviço oferecem um 
ambiente operacional dedicado ou compartilhado com todas as 
funcionalidades do modelo de computação em nuvem. Ele 
entende que a infraestrutura física desta implementação é da 
organização ou está em seu datacenter. Entretanto, a gerência 
e a segurança desta implementação são controladas pelo 
provedor dos serviços. 
 
 

E. Modelo de Referência 
 
A CSA descreve um modelo de referência para a 

computação em nuvem que ilustra como os modelos de 
entrega dos serviços estão dispostos em camadas. A camada 
mais alta (SaaS) depende da camada imediatamente inferior, 
que a suporta. A camada mais baixa, IaaS, serve como base 
para as demais. Cabe lembrar que este é um modelo de 
referência, que cumpre seu papel de esclarecer os 
relacionamentos dos modelos de entrega dos serviços de 
computação em nuvem. 
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Fig. 1.  Modelo de referência ilustrando a sobreposição dos modelos de 
entrega dos serviços em ambientes de Cloud Computing. 

 
 

F. Arquitetura de Segurança em Ambientes de Computação 
em Nuvem 
A arquitetura de segurança vai depender da combinação do 

modelo de entrega e da modalidade de consumo contratados. 
O modelo de entrega vai definir quais controles devem ser 

implementados e como deve ocorrer esta implementação, já 
que existem controles específicos para cada camada do 
modelo de referências. Exemplo disto é que no modelo IaaS 
devem existir controles em nível físico (alarmes, guardas etc.), 
enquanto no SaaS controles como firewall para aplicações 
web. 

A modalidade de consumo aponta quem será o responsável 
pela gerência dos controles. Assim, por exemplo, no caso da 

modalidade privada o contratante será o responsável pela 
gerência da arquitetura de segurança. Na modalidade pública, 
o provedor do serviço de computação em nuvem é o 
responsável por gerenciar a arquitetura de segurança. 

 

III. INFORMÁTICA FORENSE E COMPUTAÇÃO EM NUVEM 

A. Informática forense. Desafios nos cenários de 
Computação em Nuvem 
 
Em muitos casos a metodologia tradicional empregada na 

informática forense, desligar o equipamento e fazer uma 
imagem bit-a-bit dos discos rígidos encontrados, não se 
mostra uma opção viável. Por exemplo, discos rígidos 
criptografados, tornam difícil, se não impossível, o acesso aos 
dados neles armazenados. Outro problema, é que muitas vezes 
desligar um equipamento por várias horas para fazer imagem 
de seus discos pode trazer prejuízos financeiros para a 
empresa, além de comprometer os acordos de níveis de 
serviços contratados. 

A computação em nuvem contribui para tornar mais 
complexa a análise usando a metodologia tradicional de 
informática forense, pois introduz variáveis inerentes as suas 
características, modelos e arquitetura. 

 
1. Localização dos dados 

 
Tradicionalmente, os dados e informações estavam sob 

a custódia e responsabilidade das empresas e, na maioria 
das vezes, em suas instalações físicas (no máximo no 
datacenter de empresas terceiras contratadas para tal fim). 
   A arquitetura distribuída inerente à computação em 

nuvem suporta dados geograficamente distribuídos. Desta 
forma, uma imagem dos discos rígidos locais pode não se 
mostrar eficiente, já que estes discos podem não conter os 
mesmos dados que estão na nuvem. Dependendo ainda do 
modelo de entrega contratado, a empresa contratante pode 
optar por usar clientes leves (thin clients), sem que nem 
mesmo exista um disco rígido, com os dados inteiramente 
na nuvem. 
      A distribuição geográfica dos dados traz outro fator de 
preocupação para os analistas forense computacionais, pois 
estes dados podem estar em diferentes estados ou países e, 
por isso, sujeitos a diferentes regulações e legislações. O 
acesso a estes dados torna-se mais difícil. 
 

2. Sistemas de arquivos (filesystems) não conhecidos 
 

Para atender o dinamismo e elasticidade inerentes à 
arquitetura distribuída da computação em nuvem, os 
sistemas de arquivos usados nesta arquitetura podem ter 
sido redesenhados, personalizados ou até mesmo criados 
especificamente para atender determinadas demandas ou 
guardar determinados tipos de dados [2]. 

As pessoas que empregam a metodologia tradicional da 
informática forense podem enfrentar dificuldades para 
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recuperar dados gravados nestes sistemas de arquivos, já 
que suas estruturas podem não ser do conhecimento de 
quem esteja fazendo a análise. Além disso, o sistema de 
arquivos pode ser proprietário e tornar a tarefa de conhecê-
lo ainda mais complexa. 
 

3. Volume dos dados a serem analisados 
 

A capacidade das mídias de armazenamento de massa 
cresce rapidamente [3] e cada vez mais estão acessíveis ao 
público. Para a informática forense, o uso da metodologia 
tradicional pode ser um problema, pois o tempo gasto para 
gerar a imagem bit-a-bit tende a ser maior, mesmo 
considerando o avanço dos dispositivos de hardware que 
fazem este tipo de cópia. Além disso, há de se considerar o 
espaço necessário para armazenar as imagens geradas e suas 
respectivas cópias. 

A crescente oferta de serviços na computação em nuvem 
torna fundamental uma maior área de armazenamento 
(vários provedores de e-mails oferecem mais de 5 GB de 
armazenamento por usuário, por exemplo), aumentando o 
volume de dados que podem vir a ser analisados. Para 
agravar, esta quantidade imensa está distribuída ao longo da 
nuvem. 

 
4. Criptografia dos sistemas de armazenamento na 

nuvem (Cloud-based storages) 
 
A CSA recomenda em seu guia que o provedor de 

serviços de computação em nuvem use criptografia forte 
nos sistemas de armazenamento para prevenir que os dados 
não possam ser acessados por quem não tenha direito de 
fazê-lo, mesmo depois que os dispositivos de 
armazenamento (storages) tenham sido descartados. 

A criptografia dos sistemas de armazenamento dificulta, 
caso não torne até impossível, a análise das imagens feitas 
destes dispositivos seguindo a metodologia tradicional da 
informática forense. 

 
Diante destes desafios, que a arquitetura e modelo da 

computação em nuvem tornam mais complexos, é preciso 
encontrar metodologias alternativas para a informática forense 
de modo que estas questões possam ser melhor atendidas. 
 
 

B. Informática forense. “Live Response”para endereçar os 
novos desafios 
 
Previamente foram descritos os desafios que a metodologia 

tradicional usada pela informática forense enfrenta e como os 
cenários de computação em nuvem tornam estes desafios 
ainda mais complexos. Outro fator que não pode ser 
desconsiderado é a existência de malwares que existem apenas 
em memória, enquanto são executados. 

A proposta aqui apresentada para endereçar estes desafios 
tem como base a análise dos equipamentos enquanto 

estiverem ligados. Esta técnica, conhecida como live response, 
tem como objetivo coletar os dados voláteis de um sistema 
enquanto em funcionamento. O escopo é Além disso, destaca 
a coleta de evidências considerando sua Ordem de 
Volatilidade, em particular o conteúdo da RAM. O escopo 
desta pesquisa é live response em equipamentos que rodem 
sistemas operacionais da família Windows. 

A RFC 3227 [4] traz recomendações sobre o processo de 
coleta de evidências. Ela recomenda que esta coleta siga a 
Ordem de Volatilidade das evidências, das mais voláteis para 
as menos voláteis. Assim, uma das primeiras evidências que 
devem ser coletadas é a memória física (RAM). A RAM 
contém todos os programas que estão em execução num 
determinado período. As novas técnicas de análise da RAM, 
que serão descritas a posteriori, permitem descobrir processos 
e threads que estavam sem execução e os arquivos e handles 
usados por eles. Isto, sem dúvidas, permite que analistas e 
investigadores tenham uma visão mais detalhada e precisa do 
que acontecia em determinados sistemas, e pode ajudar a 
endereçar melhor os desafios apresentados. 
 

IV. INFORMÁTICA FORENSE. ANÁLISE DA RAM 
 

A. Análise da RAM. Coleta 
 
Seguindo a ordem de volatilidade recomendada pela RFC 

3227, a memória RAM deve ser coletada e analisada primeiro. 
Desta mesma forma entendem Dan Farmer e Wietse Venema 
[5]. Antes de serem discutidas as técnicas de análise da RAM, 
serão apresentadas algumas formas de coleta da RAM. 

O objetivo de coletar as informações da RAM é ter uma 
“fotografia” do que estava em execução em determinado 
tempo gravada num arquivo para posterior análise. Existem 
várias técnicas que podem ser usadas para extrair o conteúdo 
da RAM para um arquivo, mas talvez a mais conhecida e 
usada seja a ferramenta dd 
(http://en.wikipedia.org/wiki/dd_(Unix)), ou algumas de suas 
variações, como a Win32dd (http://win32dd.msuiche.net) ou a 
MDD (http://www.mantech.com/msma/MDD.asp). 

 

B. Análise da RAM. Técnicas tradicionais 
 
Tradicionalmente, a análise do conteúdo extraído da 

memória física consistia em procurar no arquivo com a 
imagem da RAM senhas, endereços de e-mails, endereços IP 
ou quaisquer outras cadeias de caracteres que pudessem dar 
pistas durante a análise. 

O problema desta abordagem é que era difícil correlacionar 
a informação encontrada com um processo específico, ou seja, 
ela não tinha contexto. 

A contextualização da informação encontrada na RAM 
passou a ser o alvo de estudos mais aprofundados. A fim de 
promover o debate, a pesquisa e o desenvolvimento de 
ferramentas e técnicas nesta área o Digital Forensic Research 
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Workshop (DFRWS – www.dfrws.org), em 2005, lançou um 
desafio de análise do conteúdo da RAM. O objetivo foi 
alcançado. Houve um grande avanço no entendimento da 
estrutura da RAM pela comunidade e várias ferramentas 
foram lançadas. 

 

C. Análise da RAM. Novas abordagens 
 

Antes de serem apresentadas as novas abordagens para 
análise da RAM, alguns pontos precisam ser tratados. 
 

1. Versão do sistema operacional 
 

De posse de um arquivo de despejo de memória RAM, a 
primeira coisa a ser feita é determinar o sistema operacional 
deste arquivo de despejo, pois em se tratando de Windows a 
versão importa. Isto porque as estruturas usadas para a 
definição das threads e dos processos em memória variam de 
acordo com as versões do Windows, sofrendo variações 
inclusive entre diferentes service packs, conforme destacado 
por Harlan Carvey [6]. 

Existem várias ferramentas que cumprem bem este papel. 
De modo simplificado, o que muitas delas fazem é tentar 
localizar no arquivo de imagem da RAM o kernel do 
Windows, que é um arquivo executável, e, dentro de sua 
estrutura, procurar pela seção VS_VERSION_INFO. Esta 
seção contém o nome do produto e sua versão. Talvez esta 
seja, até o momento, a maneira mais confiável de apurar a 
versão do Windows de uma imagem da RAM. 
 

2. Funcionamento básico dos Processos em plataformas 
Windows 

 
Muitas das pesquisas têm os processos como fontes de 

informações relativas à análise forense da RAM, por isso, 
entender as estruturas dos processos e como eles são criados é 
essencial. Harlan Carvey comenta ainda em seu livro que a 
maioria dos conceitos relacionados a processos são válidos 
para as diferentes versões do Windows, e que a diferença 
estaria na própria estrutura do processo. Existem duas 
estruturas principais dos processos que são relevantes para a 
informática forense: EProcess e a PEB (Process Environment 
Block). 

Cada processo no Windows é representado por um processo 
executivo, EProcess (Executive Process), que é uma estrutura 
de dados que armazena os atributos do processo e ponteiros 
para outras estruturas contidas também no processo. É 
importante notar que estas estruturas são completamente 
dependentes da versão do Windows de modo que seus 
tamanhos e até os valores das estruturas mudam ao longo das 
diferentes versões e service packs. Felizmente é possível ver 
como é esta estrutura, e as demais estruturas de um processo, 
com a ferramenta Microsoft Debugging Tools e os símbolos 
corretos para o sistema operacional e service pack, que podem 
ser baixados gratuitamente do site da própria Microsoft. 

Para ver a estrutura EProcess deve-se, depois de instalar a 
ferramenta e os símbolos corretos, abrir o prompt de comando 
e digitar livekd -w. Na janela que será aberta, a interface 
gráfica do debugger, basta digitar dt –a –b –v _EPROCESS. 
Toda a estrutura EProcess será listada. Abaixo seguem dois 
trechos desta estrutura como exemplos das variações ela pode 
ter em versões diferentes de sistemas operacionais da família 
Windows: 

 
 Windows XP SP3. 

 
kd> dt -a -b -v _EPROCESS 
ntdll!_EPROCESS 
struct _EPROCESS, 107 elements, 0x260 

bytes 
   +0x000 Pcb              : struct _KPROCESS, 

29 elements, 0x6c bytes 
      +0x000 Header           : struct 

_DISPATCHER_HEADER, 6 elements, 0x10 bytes 
 

 Windows 7 RC. 
 

kd> dt -a -b -v _EPROCESS 
nt!_EPROCESS 
struct _EPROCESS, 133 elements, 0x2c0 

bytes 
   +0x000 Pcb              : struct _KPROCESS, 

34 elements, 0x98 bytes 
+0x000 Header           : struct 

_DISPATCHER_HEADER, 30 elements, 0x10 bytes 
 

Propositadamente foi destacada a linha da estrutura que 
informa seus elementos e seu tamanho nos dois trechos. 
Percebe-se que a estrutura EProcess do Windows 7 tem mais 
elementos e é maior. A saída completa deste comando é 
maior (0x2c0 – 704 – bytes) e, por isso, não foi 
completamente reproduzida. 

Existe outro importante elemento que é referenciado na 
estrutura EProcess, o PEB (Process Environment Block). 
Para a informática forense se destacam os seguintes 
elementos do PEB, conforme destaca Harlan Carvey em sua 
obra: 

 
 Ponteiro para a estrutura do loader data 

(PPEB_LDR_DATA), que possui ponteiros ou 
referências para as DLLs usadas pelo processo; 

 Ponteiro para o endereço da imagem-base, onde 
espera-se encontrar o começo do arquivo 
executável; e 

 Ponteiro para a estrutura de parâmetros do 
processo, que contém o caminho para a DLL, o 
caminho para o arquivo executável e linha de 
comando usada para iniciar o processo. 

 
 

Agora que já se tem uma visão geral da estrutura de um 
processo, é preciso entender como eles são criados nos 
sistemas operacionais Windows. Mark Russinovich e David 
Solomon fazem um excelente trabalho ao descrever o fluxo 
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de criação de um processo, que pode ser assim resumido 
[7]: 

1. Validação dos parâmetros; conversão das flags do 
subsistema Windows e das opções para forma 
nativa; fazer o parsing, a validação e a conversão 
do atributo lista para sua forma nativa. 

2. Abrir o arquivo de imagem (.exe) a ser executado 
dentro do processo. 

3. Criar o objeto do processo executive do Windows. 
4. Criar a thread inicial. 
5. Realizar tarefas pós-criação do processo, e 

inicializar o subsistema Windows. 
6. Iniciar a execução da thead incial. 
7. No contexto do novo processo, completar a 

inicialização do address space (carregar as DLLs 
necessárias, por exemplo) e começar a execução 
do programa. 
 

A partir deste momento o processo recém-criado usa a 
memória de acordo com a estrutura EProcess (e demais 
estruturas) e pode começar a usar mais a medida que está em 
execução. 

 

D. Análise da RAM. Conficker em ação 
 
O Conficker é um malware que emprega as características 

da computação em nuvem para se instalar e se atualizar. A 
versão B, que será usada para análise, possui algoritmo que 
gera diariamente a lista de domínios que podem ser usados 
para baixar suas atualizações. Este mecanismo provê um 
serviço de atualização eficiente e altamente móvel – as 
localizações são recalculadas todos os dias pelas máquinas 
infectadas [8]. Trata-se de um malware que opera de forma 
distribuída ao longo da Internet, com vários clientes (micros 
infectados) e servidores (máquinas que hospedam o programa 
malicioso e suas novas versões) distribuídos pela Internet. 
Pode-se entender como uma nova modalidade de entrega de 
serviços: Virus as a Service (VaaS) ou Malware as a Service 
(MaaS), onde as máquinas contaminadas são ofertadas como 
redes que podem ser usadas por spammers, phishers, pedófilos  
e grupos que realizam atividades maliciosas pela Internet. 

Assim, a fim de demonstrar como a análise da RAM, em 
casos de live response, pode ajudar pesquisadores e analistas 
na área de informática forense, o Conficker B foi instalado 
num laboratório “virtual” com as seguintes especificações: 

 
 Virtualização: Virtual Box (www.virtualbox.org); 
 Sistema operacional: Windows XP SP3 com todas 

as correções até 20/07/2009 aplicadas e 256 MB 
configurados para a RAM; 

 Coleta da imagem da RAM: Helix Pro (www.e-
fense.com); 

 Análise do arquivo de memória: Memorize e Audit 
Viewer (www.mandiant.com)1. 

 
Não se trata de uma análise profunda do Conficker, mas 

como usar as novas metodologias de análise da RAM para 
identificar um processo responsável por atividades suspeitas. 

 
Depois de configurado o ambiente do laboratório descrito, 

foi necessário infectar a máquina com um programa malicioso, 
neste caso o Conficker. Com a certeza que a máquina de testes 
estava contaminada, foi obtida uma imagem de sua RAM 
usando o Helix Pro. 

O passo seguinte foi analisar a imagem com o Memorize e 
o Audit Viewer. O Audit Viewer foi usado para interpretar os 
resultados e exibi-los numa interface gráfica de fácil 
navegação. 

A figura 2 mostra parte da tela do Audit Viewer depois de 
processar o resultado da análise feita pelo Memorize. Nesta 
tela estão listados todos os processos encontrados. 

 

 
Fig. 2.  Parte da tela do Audit Viewer. Lista de todos os processos 

encontrados no arquivo da imagem da RAM. 
 

 
 

1 O Memorize é uma ferramenta poderosa que permite, entre outras coisas, 
fazer a imagem de toda a RAM de uma máquina (sem usar as APIs do 
Windows), listar todos os processos ativos (incluídos aqueles escondidos por 
rootkits), gerar uma imagem em disco do address space de um processo, 
exibir todas as portas que estavam em uso e qual processoas usava. Os 
resultados gerados pelo Memorize são no formato XML e o Audit Viewer 
pode ser usado para interpretar e navegar pelos resultados. 
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A figura 3 exibe as portas que estavam em uso e os 
processos que as usavam. Com esta visualização foi possível 
perceber que o processo de ID 1108, svchost.exe, estava 
escutando na porta 8514. 

 

 
Fig. 3.  Parte da tela do Audit Viewer. Processo escutando em porta 

suspeita. 
 

O processo svchost.exe suspeito tem nome de um 
processo legítimo dos sistemas operacionais Windows. O 
processo legítimo tem como função verificar numa chave do 
registro o grupo de serviços que ele deve carregar e está 
localizado em %SYSTEMROOT%\system32 [9]. 

O Audit Viewer mostra o caminho de onde o processo foi 
chamado, conforme mostra a figura 4. Pode-se então 
concluir que se trata de um processo legítimo, mas que 
poderia ter sido usado para carregar um código malicioso. 

 

 
 
Fig. 4.  Parte da tela do Audit Viewer. Caminho de onde o processo foi 

executado. 
 
Com base nesta informação pode ser interessante, em 

determinadas situações, capturar a imagem do processo para 
analisá-la mais detalhadamente. É possível fazer isto de 
dentro do próprio Audit Viewer, bastando clicar com o botão 
direito do mouse sobre o processo desejado e depois clicar 
em Acquire Process. 

Navegando pela aba Handles do Audit Viewer para o 
processo em questão, é possível notar que existe um handle 
que aponta para a dll c:\windows\system32\pqquewv.dll, 
como ilustra a figura 5. 

 

 
 
Fig. 5.  Parte da tela do Audit Viewer. Handles referentes ao processo de 

ID 1108. 

É interessante notar que apesar de ser uma dll, ela não 
aparece na lista de dlls que o programa carrega por si só, ou 
seja, é muito provável que esta dll não conste na import 
table2 do executável svchost.exe. Este fato também é muito 
suspeito. Por que uma dll precisaria ser carregada se ela não 
constar na import table de um executável? 

Conforme mencionado, o executável svchost.exe lê de 
uma chave de registro as informações sobre determinado 
grupo de serviços que deve ser carregado em memória. 
Basta então ver na chave de registro apropriada o grupo de 
serviços que é chamado e quais serviços fazem parte deste 
grupo. A chave é HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows 
NT\CurrentVersion\SvcHost. Deve-se então clicar com o 
botão direito do mouse sobre a entrada netsvcs e em seguida 
clicar em Modificar. Na lista que se abre, ir até seu final e 
procurar por um nome de serviço aleatório [10]. No caso em 
estudo, o nome do serviço desconhecido é aebri. 

O próximo passo é ir até 
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\’nome do 
serviço malicioso’, aebri neste caso. 

O problema é que o Conficker é um código malicioso bem 
esperto e que procura ocultar sua presença ao máximo. Por 
isso, esta chave de registro teve suas permissões alteradas de 
forma que não fosse visível num primeiro momento. As 
permissões devem ser restauradas para que a chave seja 
vista. Ela contém os parâmetros que são usados para chamar 
o Conficker. O valor encontrado no registro da máquina do 
laboratório foi %SystemRoot%\system32\pqquewv.dll, 
como mostra a figura 6. 

 

 
 
Fig. 6.  Trecho do editor de registro do Windows. Caminho de onde o 

Conficker é carregado. 
 
O Conficker é um código malicioso que, depois que se 

instala, busca por atualizações de seu código em diversos 
servidores na Internet e também fica escutando em 
determinadas portas de modo que possa servir de repositório 
para que outros Confickers se atualizem [11]. 
 

 

V. CONCLUSÃO 
O uso dos serviços da computação em nuvem pelas 

empresas coloca novos desafios para a Informática forense, 
além daqueles oriundos da evolução natural das tecnologias. 

A tendência é que cada vez mais redes de máquinas 
infectadas sejam oferecidas como serviços para toda a sorte de 
mal-intencionados e que os malwares diminuam seus rastros 
nestas máquinas, podendo existir apenas na RAM, por 
exemplo. 

 
2 A import table contém informações sobre as dlls e funções que um 

executável precisa quando estiver em funcionamento. Quando o executável é 
carregado, o sistema operacional vai ler a import table para saber quais dlls e 
quais funções ele precisa carregar para seu correto funcionamento. 
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A metodologia tradicional empregada por analistas e 
investigadores cumpre bem seu papel, mas as novas técnicas 
de análise da RAM podem ajudar na superação destas 
dificuldades à medida que agregam mais informações e 
contexto ao processo de análise. Estas técnicas, que 
conseguem contextualizar as informações encontradas, 
ligando-as a processos específicos, mapeando as atividades e 
threads do processo, permitem que programas maliciosos 
sejam analisados quando em execução, já que muitos usam 
técnicas avançadas para se ocultarem, o que torna difícil sua 
análise antes de serem executados. 

O Conficker foi usado como exemplo de como estas novas 
técnicas podem ser aplicadas, mas suas aplicações são várias. 
Por exemplo, a informação apresentada à comunidade depois 
do DFRW de 2005 permitiu que Jeff Bryner desenvolvesse 
ferramentas capazes de buscar em um arquivo-imagem da 
RAM artefatos, como contatos, últimos registros acessados 
etc., do GMail e do Yahoo!, pdgmail e pdymail, 
respectivamente [11]. 

Ainda sobre análise do conteúdo da RAM, Andreas 
Schuster afirma em seu blog [12] que existe uma área que 
merece ser estudada mais profundamente, qual seja, a 
persistência de dados em memória depois de uma 
reinicialização ou depois de um crash dump. Ele diz ainda que 
vê na análise da memória física uma próspera área para a 
informática forense. 
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Abstract — A arquitetura proposta neste trabalho demonstra a 

aplicabilidade de agentes inteligentes no auxílio à perícia forense 
computacional. Aplicações que utilizam técnicas embasadas em 
sistemas inteligentes estão merecendo atenção, devido ao excelente 
retorno de desempenho e confiabilidade, conforme visto em 
trabalhos como Nogueira [16] e Muhammad [17] dentre outros. O 
principal objetivo deste, é demonstrar uma arquitetura onde 
agentes inteligentes atuam em uma rede de computadores na 
proteção contra intrusões, conhecida como sistemas IDS, e em 
seguida é elaborado um breve comparativo ilustrados em gráficos 
com outra ferramenta que possui sua arquitetura embasada na 
técnica redes neurais artificiais. Importante ressaltar que neste 
trabalho é acrescentada uma contribuição através de uma análise 
comparativa de uma aplicação real, não se restringindo somente a 
descrições ou modelos de códigos fontes em ambientes de 
pesquisas, o que atualmente observa-se com artigos que utilizam 
dessas técnicas, especificamente para as aplicações contra 
intrusões em redes de computadores.  Por fim, este trabalho 
apresenta alguns questionamentos com relação a análises periciais 
onde essa arquitetura pode contribuir para identificações e 
questionamentos.  
 
Index Terms — Inteligência Artificial, Agentes Inteligentes, 
TCP/IP, Computação Forense, Perícia.  
 

I. INTRODUÇÃO 
STE trabalho tem como objetivo principal fazer uma 
proposta de arquitetura de sistema que se baseia na 

tecnologia de detecção de intrusos ou IDS (Intrusion Detection 
System) em redes de computadores com protocolos TCP/IP, 
que é orientada por Agentes Inteligentes, que é uma das várias 
tecnologias embasadas em Inteligência Artificial, da área de 
Sistemas Inteligentes. 

A verificação desses intrusos é necessária pelo fato de que 
as intrusões são advindas de ataques a sistemas 
computacionais, que afetam tanto computadores de usuários 
residenciais como de organizações empresariais. 

Posteriormente a partir da análise mencionada a idéia é 
fazer um comparativo e retirar alguns dados estatísticos a fim 
de verificar as qualidades da nova técnica em confronto com 
uma tecnologia já existente e utilizada. 

Por fim, fazemos alguns questionamentos da aplicabilidade 
desta nova arquitetura no auxílio das atividades do perito 
judicial. 

II. CRIMES POR COMPUTADOR 
É publico e notório que a informação é o elemento 

fundamental na busca pelo conhecimento para todos os 
usuários de computadores. 

Porém, o fato de possuir informações está diretamente 
ligado à transmissão e delegação de poderes para as pessoas. 
Paralelo a isso existe outra questão, que é a manutenção dessas 
informações em sigilo e metodologias de segurança, que 
devem ser aplicadas na disseminação controlada da 
informação. Essas questões acabam gerando uma grande 
preocupação na sociedade e nas organizações como um todo. 

Conforme [1], com o avanço e a popularização do 
computador, no inicio da década de 1990, p mundo começou a 
assistir a uma verdadeira revolução nos costumes, à medida 
que estas máquinas invadiam, cada vez mais, os lares das 
famílias de todo o planeta. Em paralelo e como decorrência 
deste fenômeno, a Internet experimentava um gigantesco boom 
com seu crescimento. 

Com a passagem para o novo milênio, pessoas de todas as 
classes e lugares passaram a ficar a cada dia mais próxima de 
tecnologias de comunicação e armazenamento e, cada vez 
mais acessam a grande rede através de computadores 
instalados em suas casas, trabalho e lugares públicos. 

A idéia deste trabalho é apresentar uma arquitetura 
utilizando a técnica de Inteligência Artificial – (IA) conhecida 
como Agentes Inteligentes – (AI) aplicável tanto na prevenção 
de incidentes como no auxílio à computação forense no 
trabalho do perito judicial atuante nas áreas de Sistemas de 
Informação – (SI), e Tecnologia da Informação – (TI). 

A arquitetura apresentada permite um monitoramente e 
observação de todos os serviços oferecidos aos usuários em 
uma rede de computadores que utiliza o protocolo TCP/IP 
para comunicação. 

A. Detecção de Intrusão 
Intrusão é uma violação da política de segurança do sistema 

computacional. Esta definição é geral o suficiente para 
abranger todo tipo de ataque. Em muitos casos as políticas de 
segurança não podem ser traduzidas num conjunto de regras 
rígido, haja vista a própria natureza mutante dos eventos de 
segurança.  

Enquanto a política de segurança define as metas que devem 
ser cumpridas num sistema, a detecção das violações desta 
política requer o conhecimento dos passos ou ações que 
possam resultar nessa violação [4]. 

As técnicas utilizadas para a detecção de intrusões podem 
ser classificadas em duas categorias: detecção de anomalias e 
detecção de uso indevido, ambas com vantagens e 
inconvenientes [6].  

Arquitetura de Agentes Inteligentes no auxílio 
à perícia forense computacional 

Petroni, B. C. A., Sanchez, P. L. P. 
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Dentro das classificações descritas têm-se: [4]. 
 Anomalia: baseada na determinação de 

comportamento anômalo no uso de recursos do 
sistema. Por exemplo: se normalmente um 
determinado usuário A do departamento de vendas 
de uma empresa somente usa sua conexão de rede 
de segunda a sexta-feira entre 08:00 e 16:00 horas, 
uma atividade noturna na conta desse usuário, é 
anormal, e pode significar uma intrusão. Nesse 
caso tenta-se quantificar o comportamento usual ou 
aceitável, indicando-se outros comportamentos 
irregulares como sendo potencialmente intrusivos. 
Esta técnica é sujeita a um certo grau de incerteza. 

 Detecção por uso abusivo: refere-se a intrusões que 
seguem um padrão bem definido de ataque, que 
explora vulnerabilidades no sistema ou nos 
softwares aplicativos. Esses modelos podem ser 
prévia e precisamente escritos ou identificados, o 
que oferece um maior grau de certeza do resultado. 

 
A investigação sobre intrusões e detecção de falhas foi 

iniciada no início da década de 1980 com a introdução do 
conceito de “computer threats” e “detecção de uso indevido” 
[6]. 

B. Computação Forense 
A computação forense é uma ciência voltada para o estudo 

avaliação, investigação e análises de evidências dentre várias 
situações que envolvam a computação como meio para 
cometer crimes. Muitas pessoas acreditam que a atividade 
pericial na computação é recente, devido ao pouco tempo em 
que a informática vem fazendo parte de nossas vidas, mas essa 
ciência é um pouco mais antiga do que nós imaginamos [1]. 

A computação forense trabalha como coleta e análise de 
dados de sistemas computadorizados, redes ou quaisquer 
outros dispositivos que permitam armazenamento de 
informações. 

Isso porque com o computador, vieram os crimes que o têm 
com instrumento ou como alvo. No Brasil, de uma maneira 
geral, os trabalhos periciais ainda estão sendo realizados de 
forma incipiente, mas alguns Institutos de Criminalística têm-
se preocupado em criar uma estrutura mínima para realizar o 
trabalho com qualidade, deixando de lado o hábito de passar 
perícias dessa natureza para aquele perito que “entende de 
informática”, mas que, sem nenhuma estrutura e cheio de boa 
vontade, ainda tenta resolver o problema, trazendo para si 
todos os riscos de manipular provas extremamente voláteis 
sem estar equipado e sem os conhecimentos necessários. 

Os crimes na verdade podem ser cometidos através de 
ataques, e as pessoas que realizam esses ataques, buscam obter 
alguma vantagem ilícita. 

Com isso é criado um grande problema para os usuários e 
organizações. Por exemplo, muitas vezes informações que 
representam uma valiosa propriedade intelectual são 
ilicitamente obtidas ou adulteradas, sendo casos típicos o 
acesso a bases de dados de clientes, informações de 
parceiros ou outras informações úteis [2]. 

III. AGENTES INTELIGENTES 
A definição exata do termo Agente Inteligente ainda não 

está bem estabelecida, visto que existem diferentes 
posicionamentos relativos a essa questão, o que, de certa 
forma, dificulta o entendimento dessa tecnologia. 

Vários autores dispõem de conceitos diversos como: 
 Um agente inteligente deve ter o comportamento de 

maneira semelhante ao de um ser humano, e em sua 
essência ser um interlocutor entre o sistema 
computacional – interface – e o homem. [12]. 

 Um agente inteligente é um sistema de computador que 
está situado em determinados ambientes, e que é 
capaz de ações autônomas neste ambiente numa 
ordem que satisfaça os objetivos do projeto. [3].  

 Outro conceito sobre Agente Inteligente seria um 
artefato que possui a capacidade de perceber seu 
ambiente através de sensores (ex: microfone, teclado 
etc.) e agir sobre ele através de efetuadores (ex: 
vídeo, alto-falante, impressora, braços mecânicos, 
entre outros), [10]. 

Para complementar, Costa [9], compreende agente como 
toda a entidade capaz de interagir em determinado ambiente, 
em geral, orientada por objetivos, e as decisões sobre seu uso 
devem ser tomadas a partir da percepção, de forma que 
tenham como conseqüência, a execução de uma determinada 
atividade. 

Agentes Inteligentes é uma técnica de Inteligência Artificial 
que pode ser aplicada em interfaces de sistema computacionais 
auxiliando usuários durante sua interação. Domínios de 
aplicação como interfaces, permitem explorar dos Agentes 
Inteligentes algumas características como autonomia, 
habilidade social, reatividade e pró-atividade [3]. 

Agentes Inteligentes podem inclusive podem inclusive ser 
difundidos, como explica Naedele e Dzung [5], no sentido de 
diferenciar o objetivo da segurança juntamente com o 
mecanismo da segurança. 

Um Agente Inteligente na verdade é um programa que pode 
auxiliar o usuário a executar alguma tarefa, e a classificação de 
Agente Inteligente vem do fato de que esse programa pode ser 
executado em um ambiente onde ele possa se mover a 
apresentar algumas propriedades particulares como: 

 Autonomia: habilidade de tomar decisões sem a 
interferência do usuário; 

 Reatividade: capacidade de reagir ao ambiente no 
qual está inserido, através da detecção de ações 
externas; 

 Pró-atividade: capacidade de iniciativa para 
realizar ações que levem ao cumprimento de seus 
objetivos; 

A massificação e utilização de computadores e redes com 
um custo mais acessível ampliou o problema de acesso não-
autorizado, bem como na possibilidade de manipulação e 
ataque a dados e recursos. O crescimento da interconexão de 
redes não só possibilita o rápido acesso a uma maior variedade 
de computadores, como também garante acesso a dados que 
podem vir de qualquer lugar. Com freqüência ocorrem 



88

 

situações onde intrusos facilmente superam os mecanismos de 
autenticação de senhas, projetados para proteger os 
sistemas.[4]. 

Com isso, o crescimento da necessidade de proteção se 
torna cada vez mais necessárias.  

As características mencionadas com relação aos Agentes 
Inteligentes são muito importantes quando o assunto é a 
utilização de sistemas computacionais, uma vez que, o meio de 
relação do usuário com a máquina se dá através da interface 
computacional e também independente de em determinados 
momentos estar ou não conectados a rede. 

A seguir a Figura 1 ilustra a arquitetura de um Agente 
Inteligente. 

 

 
 
Figura. 1.  Arquitetura de um Agente Inteligente1 

IV. REDES DE COMPUTADORES COM PROTOCOLO TCP/IP 
 
O Departamento de Defesa dos Estados Unidos patrocinou 

o desenvolvimento da ARPANET, precursora da grande rede 
mundial que conhecemos hoje como Internet. O 
desenvolvimento baseou-se na interligação de  centenas de 
universidades e repartições públicas, usando linhas telefônicas 
dedicadas.  

Posteriormente foram criadas as redes de rádio e satélite, e 
também começaram a surgir problemas com os protocolos de 
redes existentes, o que forçou a criação de uma nova 
arquitetura de referência. Desse modo, a habilidade para 
conectar várias redes de maneira uniforme foi um dos 
principais objetivos do desenvolvimento da arquitetura que 
ficou conhecida como Modelo de Referência TCP/IP 
(Transmission Control Protocol / Identify Protocol). 

Diante da preocupação do Departamento de Defesa dos 
EUA de que seus preciosos hosts, roteadores e gateways de 
interconexão de redes fossem destruídos de uma hora para 
outra, definiu-se também que a rede deveria ser capaz de 
sobreviver à perda do hardware de sub-redes, com as 
conversações existentes sendo mantidas em atividade.  

Basicamente o Departamento de Defesa dos EUA queria 
que as conexões permanecessem intactas enquanto que os 
computadores de origem e os computadores de destino 
estivessem funcionando, mesmo que algumas máquinas ou 

 

1Adaptado de: COSTA, Ernesto; S., Anabela. Inteligência Artificial: 
fundamentos e aplicações.  Lisboa: FCA Editora de Informática Ltda, 2004. 

 

linhas de transmissão intermediárias deixassem de operar 
repentinamente. 

O que fora descrito acima é a origem da internet e o início 
da preocupação de pessoas e organizações no que diz respeito 
à transmissão de informações via essa rede.  

Além disso, tornou-se necessária uma arquitetura flexível, 
capaz de se adaptar a aplicações com requisitos divergentes 
como, por exemplo, a transferência de arquivos. 

Com isso surgiu o protocolo TCP/IP que serviu para 
habilitar os programas a estabelecerem conexões entre seus 
aplicativos.  

O TCP envia dados através de circuitos virtuais. Os serviços 
de rede do protocolo TCP/IP são subdivididos em camadas ou 
níveis, sendo eles: 

 
Tabela 1: Nível e serviços de rede do protocolo TCP/IP. 

Nível Serviço de Rede 
Aplicação DNS, TELNET, FTP, SMTP   
Transporte TCP, UDP 
Rede IP, ICMP 
Enlace de dados ARP, RARP e interface de rede 
Físico Cabo ou outro dispositivo 

 
Cansian [4], nos atenta a alguns problemas de segurança 

envolvendo redes que utilizam o protocolo TCP/IP, sendo: 
 

A. Captura de arquivos de senhas 
Trata-se de um dos métodos de ataque mais comuns e, 

portanto, digno de destaque. Neste cenário um atacante usa 
falhas nos processos que envolvem o TCP/IP para obter acesso 
a informações privilegiadas, principalmente com relação ao 
arquivo de senhas do sistema, por exemplo, em um sistema 
Linux que fica no arquivo (/etc/passwd/) ou equivalente em 
outro sistema operacional. 

B. Correio eletrônico 
Além de ser o serviço mais usados nas redes, e 

provavelmente o mais importante, está entre os mais 
vulneráveis a ataques e abusos, sendo que os servidores de 
correio eletrônico apresentam muitas vezes mecanismos de 
autenticação e validação não confiáveis. 

C. Servidores WWW 
Serviços, tais como hipermídia, que rodam sobre o 

protocolo HTTP2, têm apresentado falhas de segurança 
graves e freqüentes. Estas falhas têm sido relacionadas 
principalmente com execução privilegiada de Scripts3 ou 
programas que permitem acesso a informações sensíveis. 

D. DNS – Domain Name System 
Uma base de dados que trata da tradução dos nomes de 

hosts (computadores) para endereços IP4. Um intruso que 
consiga interferir na operação do DNS pode montar uma 
variedade de ataques, incluindo a obtenção de informações 

 
2 Hypertext Transfer Protocol: é um protocolo de comunicação utilizado 

para sistemas de informação de hipermídia distribuídos e colaborativos. 
3 São linguagens de programação executadas do interior de programas e/ou 

de outras linguagens de programação, não se restringindo aos seus  
ambientes, servido para estender a funcionalidade de um sistema. 

4 Internet Protocol: número atribuído a um computador na internet. 
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privilegiadas. 
E. Telnet 

Utilizado como meio intermediário para os ataques a 
outros protocolos ou processos. O processo de validação é 
baseado em uma única combinação de usuário e senha. 

F. FTP – File Transport Protocol 
Requer os mesmos cuidados com relação ao Telnet, com 

a diferença de que com o FTP é possível a conexão de 
usuários anônimos, sendo necessário evitar que usuários 
alheios aos sistemas tenham acesso a informações 
privilegiadas. 

V. ARQUITETURA PROPOSTA 
O modelo proposto neste trabalho baseia-se no conceito de 

sistema de monitoramente de segurança de rede. 
O objetivo dessa arquitetura é propor a detecção de 

comportamentos intrusivos utilizando o modelo de detecção 
por abuso, detectando pacotes em formatos de informações 
para descobrir o comportamento intrusivo, analisar e fornecer 
informações para a tomada de decisão. 

Nessa arquitetura utilizou-se do desenvolvimento dos 
Agentes Inteligentes utilizando a tecnologia Java5, linguagem 
essa que possibilita a utilização em qualquer plataforma de 
sistema operacional. 

Após vermos uma definição básica do conceito de Agentes 
Inteligentes, vamos agora fazer uma análise mais técnica a fim 
de ilustrar a arquitetura que será proposta. 

Segundo Russel e Norvig [14] , existem alguns tipos básicos 
de programas que incorporam os princípios essenciais de 
Agentes Inteligentes. Dessa forma, dois modelos destacam-se: 

 Agentes reativos simples: nesse modelo mais 
simples de agente reativo, a principal característica 
é a utilização de ações com base na percepção 
atual, quando se ignora o restante do histórico de 
percepções, pois utiliza o modelo de regra 
condição-ação, sob uma visão computacional. O 
funcionamento ocorre da seguinte maneira: em 
toda a percepção (interpretação do estado atual 
com entradas provocadas por 
“estímulos/respostas”), verifica-se a existência de 
regra(s) correspondente(s) na base de 
conhecimento, contendo as condições e ações 
associadas ao estado atual. Posteriormente, após a 
identificação do estado, localiza-se a regra e é 
retornada a ação correspondente vinculada à regra. 
A Figura  a seguir ilustra esse caso. 

 

 
 

 
5 Disponível em: http://www.java.com/pt_BR/download/index.jsp  

Figura. 2.  Modelo de Agentes reativos simples 6. 
 

 Agentes reativos baseados em modelo: esse 
modelo de agente trabalha com a possibilidade de 
observações parciais e pode controlar parte do 
ambiente que ele não pode ver no momento. O 
funcionamento ocorre da seguinte maneira: o 
agente se encontra em um estado interno 
observando o ambiente (percepção) para que se 
possa retornar uma ação. Internamente as regras 
estão definidas na base de conhecimento, e suas 
ações serão localizadas através de seu estado 
(percepções), após a localização na base de 
conhecimento, retornará a ação a ser feita, sob o 
formato da(s) regra(s) correspondentes. Para 
ilustrá-lo, segue a Figura 3 . 

 
Figura. 3.  Modelo Agentes reativos simples. 

 
No caso da arquitetura a ser utilizada, será utilizada a 

função de Agente-Reativo-Simples. 
A Figura 4 seguir ilustra o modelo de teste, dois servidores 

e uma máquina cliente para serem utilizados. 
Para este teste foi inserida duas interfaces de redes, uma 

para cada servidor afim de evitar que ambos os programas de 
controle em execução pudessem proporcionar algum conflito, 
uma vez que possui como características comuns a utilização 
do protocolo TCP/IP. 

 
Figura. 4.  Arquitetura do teste de rede. 

 
Na Figura 5 está o modelo da arquitetura de checagem de 

intrusos durante o teste nos dois servidores. 
 

 
6  Adaptado de: Petroni, Benedito Cristiano Aparecido AISI – Um sistema 

inteligente para melhoria da usabilidade e da interação de uma interface web / 
Benedito Cristiano Aparecido Petroni. – Campinas: PUC – Campinas, 
2006.154 p. 
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Figura. 5.  Arquitetura do Agente reativo simples. 
 
Na Figura 5 pode-se observar que existe a checagem de 

informações feitas numa Base de Regras, informando os dados 
que são trafegados pelos serviços oferecidos. 

Quando é detectada alguma intrusão, através de um controle 
conhecido como estimulo, é verificada na Base de Regras e 
posteriormente vem a Resposta informando sobre a intrusão 
detectada. 

A Base de Regras por sua vez, possui informações que 
representam características como: 

 Caminhos esperados de sessão (origem e destino da 
sessão) que representam riscos; 

 Quais as portas de origem de destino e, por 
conseqüência, quais serviços estão sendo 
executados; 

 Relação de domínios existentes nas máquinas.  

VI. TESTES COM A ARQUITETURA PROPOSTA 
O modo proposto para verificação de resultados foi a 

utilização de um cenário comparando essa proposta de IDS 
com uma ferramenta similar, denominada Beholder [13]. O 
Beholder é um IDS de rede baseado em Redes Neurais 
Artificiais e que utiliza uma rede neural MLP (Multilayer 
Perceptron), diferenciando-o do modelo proposto que utiliza 
Mapas de Kohonen. 

Ao contrário do que fora apresentado em [16], esta 
arquitetura, após sua implementação em testes, será comparada 
com outra arquitetura baseada em outra técnica de Inteligência 
Artificial, Redes Neurais Artificiais e seus resultados 
comparados numericamente e suas descrições utilizando 
gráficos. 

O cenário da arquitetura para testes é o mesmo do projeto 
Beholder, sendo: 

 Servidor 1: Sistema Operacional Linux; Servidor 
Web Apache; Servidor FTP; Servidor SSH; IDS; 

 Servidor 2: Sistema Operacional Linux; Servidor 
Web Apache; 

 Cliente: Sistema Operacional Linux; 
A condução para a realização dos testes foi separar em duas 

etapas, sendo uma etapa num acesso normal aos servidores e 
outra etapa num acesso simulando um ataque. 

A máquina cliente teve dois tipos de comportamentos 
seguindo também duas etapas, a primeira como atacante 

efetuando um tipo de varredura de porta, e outra utilizando os 
serviços da rede de computadores como Web e FTP em ambos 
os servidores. Os procedimentos de ataque foram feitos pela 
ferramenta Nmap7 em sua versão 4.20 e o IDS proposto foi 
colocado para as duas redes.  

A. Comparativos de desempenho 
A seguir a Tabela 2 ilustra os resultados comparativos das 

duas ferramentas IDS. 
 

Tabela 2: Testes de Acesso normal ao Servidor 1. 
Arquitetura Proposta Beholder 

Teste 1: acesso da máquina cliente no servidor 1 Web. 
Resultado: nenhuma 
suspeita, 100% do tráfego 
reconhecido como normal. 
Analisaram-se 150 pacotes. 

Resultado: nenhuma 
suspeita, 100% do tráfego 
reconhecido como normal. 
Analisaram-se 140 pacotes. 

Teste 2: máquina cliente acessa serviço FTP no servidor 1. 
Resultado: nenhuma 
suspeita, 100% do tráfego 
reconhecido como normal. 
Analisaram-se 73 pacotes. 

Resultado: nenhuma 
suspeita, 100% do tráfego 
reconhecido como normal. 
Analisaram-se 73 pacotes. 

Teste 3: máquina cliente acessa serviço SSH no servidor 1. 
Resultado: nenhuma 
suspeita, 100% do tráfego 
reconhecido como normal. 
Analisaram-se 600 pacotes. 

Resultado: nenhuma 
suspeita, 100% do tráfego 
reconhecido como normal. 
Analisaram-se 600 pacotes. 

Teste 4: máquina cliente acessa serviço no servidor 2. 
Resultado: nenhuma 
suspeita, 100% do tráfego 
reconhecido como normal. 
Analisaram-se 150 pacotes. 

Resultado: nenhuma 
suspeita, 100% do tráfego 
reconhecido como normal. 
Analisaram-se 150 pacotes. 

 
 

 
Figura 6.  Gráfico de testes normais. 

 
Pode-se observar que tanto pelas informações na Tabela 2 e 

no gráfico ilustrado na Figura 6, a arquitetura proposta possui 
o mesmo desempenho que a arquitetura do Beholder. 

A seguir será apresentada na Tabela 3 os resultados 
referentes aos testes de varreduras de ataque ao Servidor 1, 
feitos com o auxílio do Nmap. 

 

 
7 Disponível em: http://nmap.org/man/pt-br/ 
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Tabela 3: Testes de Ataque ao Servidor 1. 
Arquitetura Proposta Beholder 

Teste 1: máquina cliente efetua scan connect() no Servidor 1. 
(nmap –sT).  
Resultado: 2,01% dos 250 
pacotes reconhecidos como 
suspeitos. 

Resultado: 0,5% dos 250 
pacotes reconhecidos como 
suspeitos. 

Teste 2: máquina cliente efetua scan SYN no Servidor 1. 
(nmap –sS). 
Resultado: 99,4% dos 389 
pacotes reconhecidos como 
suspeitos. 

Resultado: 99,6% dos 389 
pacotes reconhecidos como 
suspeitos. 

Teste 3: máquina cliente efetua scan FIN no Servidor 1. 
(nmap -sF 
Resultado: 99,4% dos 570 
pacotes reconhecidos como 
suspeitos. 

Resultado: 99,6% dos 570 
pacotes reconhecidos como 
suspeitos. 

Teste 4: máquina cliente efetua scan Xmas no Servidor 1. 
(nmap –sX). 
Resultado: 99,6% dos 585 
pacotes reconhecidos como 
suspeitos. 

Resultado: 99,6% dos 570 
pacotes reconhecidos como 
suspeitos. 

Teste 5: máquina cliente efetua scan Null no Servidor 1. 
(nmap –sN). 
Resultado: 99,8% dos 527 
pacotes reconhecidos como 
suspeitos. 

Resultado: 99,6% dos 527 
pacotes reconhecidos como 
suspeitos. 

Teste 6: máquina cliente efetua scan RPC no Servidor 1. 
(nmap –sR). 
Resultado: 99,4% dos 350 
pacotes reconhecidos como 
suspeitos. 

Resultado: 91,3% dos 350 
pacotes reconhecidos como 
suspeitos. 

 
 

 
Figura 7.  Gráfico de testes de Ataque ao Servidor 1. 

 
Pode-se observar que tanto pelas informações na Tabela 3 e 

no gráfico ilustrado na Figura 7, a arquitetura proposta possui 
um desempenho um pouco maior do que o desempenho da 
arquitetura do Beholder. 

A seguir será apresentada na Tabela 4 os resultados 
referentes aos testes de varreduras de ataque ao Servidor 2, 
feitos com o auxílio do Nmap. 

 

Tabela 4: Testes de Ataque ao Servidor 2. 
Arquitetura Proposta Beholder 

Teste 1: máquina cliente efetua scan connect() no Servidor 2. 
(nmap –sT).  
Resultado: 6,6% dos 85 
pacotes reconhecidos como 
suspeitos. 

Resultado: 1,3% dos 85 
pacotes reconhecidos como 
suspeitos. 

Teste 2: máquina cliente efetua scan SYN no Servidor 2. 
(nmap –sS). 
Resultado: 98,7% dos 325 
pacotes reconhecidos como 
suspeitos. 

Resultado: 98,7% dos 325 
pacotes reconhecidos como 
suspeitos. 

Teste 3: máquina cliente efetua scan FIN no Servidor 2. 
(nmap -sF 
Resultado: 99,6% dos 280 
pacotes reconhecidos como 
suspeitos. 

Resultado: 98,6% dos 280 
pacotes reconhecidos como 
suspeitos. 

Teste 4: máquina cliente efetua scan Xmas no Servidor 2. 
(nmap –sX). 
Resultado: 99,6% dos 324 
pacotes reconhecidos como 
suspeitos. 

Resultado: 98,6% dos 324 
pacotes reconhecidos como 
suspeitos. 

Teste 5: máquina cliente efetua scan Null no Servidor 2. 
(nmap –sN). 
Resultado: 99,7% dos 1385 
pacotes reconhecidos como 
suspeitos. 

Resultado: 99,7% dos 1385 
pacotes reconhecidos como 
suspeitos. 

Teste 6: máquina cliente efetua scan RPC no Servidor 2. 
(nmap –sR). 
Resultado: 99,4% dos 327 
pacotes reconhecidos como 
suspeitos. 

Resultado: 91,3% dos 327 
pacotes reconhecidos como 
suspeitos. 

 
 

 
Figura 8.  Gráfico de testes de Ataque ao Servidor 2. 
 
Pode-se observar que tanto pelas informações na Tabela 4 e 

no gráfico ilustrado na Figura 8, a arquitetura proposta possui 
um desempenho um pouco maior do que o desempenho da 
arquitetura do Beholder no teste efetuado no Servidor 2. 

 

VII. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Com a intenção de avaliar a arquitetura proposta do sistema 
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IDS baseado em Agentes Inteligentes realizaram-se alguns 
testes, afim de uma comparação com uma ferramenta de IDS 
já em funcionamento.. 

Na realização dos testes realizados nos dois servidores e o 
computador cliente, pode-se observar que ambas as 
arquiteturas de ferramentas IDS tiveram praticamente o 
mesmo desempenho nos três tipos de testes realizados. 

Porém mesmo sendo tecnologias diferentes, percebe-se que 
Agentes Inteligentes utilizados na arquitetura proposta como 
ferramenta IDS podem sensivelmente através de seus 
resultados apresentados, serem capazes de efetuarem as 
detecções baseadas em intrusões. 

Os testes realizados com a arquitetura sugerida foram 
apresentados em um ambiente de rede local, e conforme 
ilustrado na Figura 4, o modelo utilizou dois computadores 
como servidores e um computador como cliente, 
representando varreduras de portas (a partir de informações do 
cabeçalho IP e do cabeçalho de transporte, e quais serviços) 
sendo operados pelo usuário. 

Com base nestes testes ficam alguns questionamentos a 
serem realizados, se pensarmos num cenário de uma 
organização, e esta arquitetura estiver em funcionamento numa 
situação de intrusão, e num processo de perícia poder-se-ia 
analisar com relação a: 

 Vestígio: localização de algum rastro produzido em 
decorrência de fato; 

 Evidências: tudo o que for encontrado ou 
localizado, poderá ser aproveitado no processo; 

 Indício: auxilie nas circunstâncias em que fora 
realizada toda a tarefa de intrusão; 

 Provas: tornar um meio lícito para que seja um 
conteúdo marcante e finalístico para juízes; 

E como consideração final, elevando a necessidade de um 
melhor aprofundamento com relação a desenvolvimento dessa 
arquitetura, pode-se pensar que as tecnologias existentes de 
Inteligência Artificial podem representar inúmeros auxílios 
para a área da computação forense. E por último que este 
artigo teve como principal contribuição, sua aplicação num 
ambiente de produção, e principalmente o comparativo com 
outra técnica embasada em sistemas inteligentes bem como a 
apresentação de todos os resultados demonstrados 
numericamente e também através de gráficos. 
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Resumo — Esse artigo apresenta um estudo de caso atualizado 

sobre a segurança de redes sem fio em importantes áreas 
financeiras da cidade de São Paulo. Tem como objetivo avaliar os 
riscos que empresas instaladas nessas áreas estão expostas devido 
a um possível uso inadequado dessa tecnologia. 

Para realizar essa avaliação, são abordados os principais 
aspectos de segurança de redes sem fio padrão IEEE 802.11, 
apresentados os conceitos teóricos e os dados obtidos em testes de 
invasão realizados em laboratório para diversas configurações de 
segurança das redes sem fio. Com base nos conceitos e no 
resultado dos testes de laboratório é possível verificar quais 
métodos de segurança são realmente efetivos e recomendados 
para a proteção da comunicação no ambiente sem fio. Uma vez 
verificada a periculosidade dos ataques realizados em laboratório, 
é possível contrapô-la aos dados colhidos em campo e com isso 
realizar uma avaliação dos riscos que essas empresas estão 
expostas devido a um possível uso inadequado da tecnologia de 
redes sem fio. 

Além dessa análise, os dados são confrontados com um estudo 
prévio realizado no ano de 2004 [2]. Essa comparação permitiu 
visualizar, na região geográfica estudada, a evolução na utilização 
de redes sem fio do ano de 2004 até uma data mais recente. 

Palavras chaves—Redes sem fio, wireless, 802.11, segurança.  

I. INTRODUÇÃO 
Conforme a computação móvel evoluiu e os computadores 

ficaram menores (laptops, PDAs etc) surgiu a necessidade de 
associar conectividade com mobilidade. Dessa necessidade, 
nasceram as redes locais sem fio, que conectam os dispositivos 
por meio de ondas de rádio de curto e médio alcance. Para que 
a conectividade fosse maior e não houvesse incompatibilidade 
entre produtos de diversos fornecedores, o IEEE padronizou a 
comunicação de redes locais sem fio por meio da publicação 
do padrão IEEE 802.11. É nesse tipo de rede sem fio, também 
conhecido como Wlans, que este trabalho está focado. 

O uso de redes locais sem fio pode ser uma atividade 
extremamente comprometedora do ponto de vista da segurança 
da informação ou pode ser suficientemente segura, 
dependendo de como a rede é configurada e de quais recursos 
de segurança são implementados. 

A metodologia adotada nesse estudo compreende, 
primeiramente, em analisar as características de segurança das 
redes sem fio, realizando em laboratório provas de conceitos 
em cima dessas características, apresentando um relatório das 
vulnerabilidades encontradas e dos mecanismos de segurança 

que se mostraram eficientes em frustrar as tentativas de quebra 
de segurança nessas redes. Em uma segunda fase, o 
conhecimento adquirido será levado para fora do ambiente de 
laboratório, obtendo-se uma visão mais realista da segurança 
de redes sem fio em ambientes de produção, possibilitando, 
inclusive, uma comparação com um estudo prévio realizado no 
ano de 2004. Por motivos éticos e legais essa fase do trabalho 
será limitada a apenas um mapeamento de locais que possuam 
grande concentração de empresas, com a finalidade de ilustrar 
a quantidade de redes sem fio em uso e o nível de segurança 
empregado por essas empresas, trazendo informações para 
uma avaliação dos riscos que essas empresas estão expostas 
devido ao uso inadequado da tecnologia de redes sem fio.  

II. ASPECTOS DE SEGURANÇA DAS REDES SEM FIO (802.11) 

A necessidade de segurança em redes sem fio é uma questão 
tão ou mais importante de ser tratada quando comparamos essa 
necessidade com as redes com fio. A rede com fio, por sua 
natureza física, exige que um invasor primeiramente obtenha 
acesso físico a essa rede. Já na rede sem fio, a comunicação é 
feita via ondas de rádio, que trafegam livremente pelo ar, 
eliminando a necessidade de conexão física com a rede. Pode-
se dizer que em uma rede sem fio todas as estações estão na 
mesma LAN. Posto esse fato, é importante a descrição de 
algumas características das redes sem fio (padrão 802.11) para 
a compreensão dos aspectos de segurança.  

As redes sem fio são identificadas por um nome ou um 
número denominado SSID (Service Set Identification). A 
primeira informação que um atacante deve obter é o SSID da 
rede alvo.  

Operando no modo com ponto de acesso (Access Point) 
uma rede sem fio envia periodicamente (100ms 
aproximadamente) um pacote de balizamento conhecido como 
beacon. Em algumas configurações de ponto de acesso, esse 
pacote contém o SSID. Um invasor pode configurar sua placa 
de rede sem fio para funcionar no modo monitor (rfmon 
mode), uma espécie de modo promíscuo encontrado nas placas 
de redes com fio. Nesse modo, basta escutar o meio com o 
auxilio de algum software específico de monitoração de redes 
sem fio para descobrir o SSID da rede. Exemplos de softwares 
para essa tarefa são o Kismet, Wellenreiter e o Airodump-ng. 
  É possível remover o SSID dos pacotes beacon, mas isso 
não adiciona muita segurança ao processo. Os pontos de 
acesso podem estar configurados para responderem a uma 
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requisição de informações sobre a rede. A estação envia um 
pacote de requisição de informação, não especificando o SSID 
no pacote. Se o ponto de acesso estiver configurado para 
responder a requisições do tipo “any”, ele enviará uma 
resposta com o SSID da rede sem fio. Um software bastante 
utilizado para essa tarefa é o NetStumbler. 
 Seguindo nessa mesma linha, ainda é possível configurar o 
ponto de acesso para não responder a requisições que não 
especifiquem o SSID da rede. Essa também é uma 
configuração que acrescenta pouca segurança, já que durante o 
processo de associação, as estações enviam e recebem o SSID 
nos pacotes transmitidos. Basta voltar ao modo de 
monitoração passiva e aguardar que o SSID seja transmitido.  

Mesmo que não haja transmissões no momento, o invasor 
não precisa necessariamente esperar que ela ocorra 
naturalmente. Existe uma técnica que permite forçar uma 
transmissão entre a estação cliente e o ponto de acesso. Para 
isso, o invasor deve enviar um pacote de desconexão para a 
estação cliente, forjando seu próprio endereço MAC com o 
endereço MAC do ponto de acesso. Como não há autenticação 
na estação do cliente para pacotes de controle (apenas 
verificação se o MAC é do ponto de acesso), o cliente 
encerrará a conexão e imediatamente iniciará uma nova. Essa é 
a oportunidade que o invasor esperava para poder obter o 
SSID da rede sem fio [6]. 
 Por esses motivos, alguns esquemas de segurança baseados 
em criptografia foram desenvolvidos para redes locais sem fio. 
Entre os principais temos: protocolos WEP, WPA, WPA2 
(IEEE 802.11i), autenticação por chave compartilhada e 
autenticação com uso de protocolos e servidores de 
autenticação e segurança nas camadas superiores à camada de 
enlace. Essas técnicas são discutidas nas seções seguintes. 

A.  Segurança por meio do protocolo WEP 

 O protocolo WEP (Wired Equivalent Privacy) é um 
protocolo de segurança que atua na camada de enlace de dados 
e usa recursos de criptografia para proteger a comunicação de 
redes 802.11. Infelizmente, o WEP possui sérios defeitos de 
projeto que o tornam inseguro.  
 O WEP utiliza uma chave secreta, compartilhada entre as 
partes, e o algoritmo criptográfico RC4. O algoritmo RC4 é 
um algoritmo de fluxo de cifras (stream cypher). Baseado em 
uma chave secreta e em um vetor de inicialização (IV), o RC4 
gera um fluxo de bits. A mensagem criptografada é o resultado 
da operação XOR entre a mensagem em texto claro e o fluxo 
de bits gerados pelo RC4. Esse esquema de criptografia 
baseia-se no conceito do segredo perfeito por meio de chave 
de utilização única (one-time pad). A mensagem em texto 
claro é formada pelos dados a serem codificados mais um total 
de verificação (CRC-32). O pacote a ser enviado pela rede 
802.11 é formado, entre outros campos, pelo vetor de 
inicialização (IV) não criptografado e pela mensagem 
criptografada pelo RC4 conforme ilustra a figura 1.

Figura 1 - Encapsulamento WEP 

 A segurança de um algoritmo de fluxo de chave única está 
baseada no fato de que determinado fluxo de chaves será 
usado apenas uma vez. Se o mesmo fluxo de chaves for usado 
mais de uma vez, a cifra pode ser quebrada de forma trivial. 
Tendo duas cifras que foram geradas com o mesmo fluxo de 
chaves, basta executar uma operação XOR entre as cifras para 
se eliminar a proteção da chave, resultando em uma mensagem 
que é o XOR das duas mensagens em texto claro. A partir daí, 
deve-se empregar métodos estatísticos para se obter ambas as 
mensagens em texto claro. Esse é um dos pontos em que o 
WEP falha.  

Um caso prático dessa vulnerabilidade aconteceu com 
algumas placas de rede, que ao serem inicializadas, definiam o 
vetor de inicialização para o valor zero e incrementavam uma 
unidade ao seu valor a cada mensagem enviada. Como as 
placas de rede de laptops geralmente eram removidas 
freqüentemente, era comum que os vetores de inicialização 
possuíssem valores baixos. Mesmo placas que usavam um 
valor aleatório para o IV estavam vulneráveis, pois o tamanho 
do IV é de apenas 24 bits [8]. Estatisticamente, segundo o 
conceito do ataque de aniversário [7], após aproximadamente 
5000 pacotes enviados, um deles será repetido. Com isso, um 
atacante deve monitorar a rede por alguns instantes para 
encontrar dois pacotes que utilizaram o mesmo vetor de 
inicialização e a mesma chave. Com essa informação, a 
segurança desses pacotes pode ser facilmente quebrada. Com 
um pouco mais de trabalho, pode-se determinar o fluxo de 
chaves para esse IV e montar-se um dicionário de fluxos de 
chaves para diversos IVs. Depois que um IV for rompido, 
todos os pacotes enviados com ele no futuro e no passado 
poderão ser totalmente decodificados e pacotes forjados 
poderão ser enviados.  
  Um outro ataque devastador ao WEP explora uma fraqueza 
descoberta no próprio algoritmo RC4. Em 2001, Fluhrer, 
Mantin e Shamir (FMS) escreveram um artigo descrevendo as 
vulnerabilidades no algoritmo de fluxo de chaves do RC4 
quando o fluxo de chaves for gerado de um determinado modo 
[4]. E é justamente desse modo problemático que o WEP usa o 
RC4 [1]. 

O problema todo está no modo em que o WEP usa o vetor 
de inicialização em cada pacote. Quando o WEP usa o RC4 
para criptografar um pacote, ele anexa o vetor de inicialização 
à chave secreta antes de fornecer ao RC4 essa chave. Isso 
significa que o atacante possui os 24 bits iniciais da chave 
secreta usada na criptografia de todos os pacotes. Com mais 
alguns cálculos baseados na saída do RC4, é possível se ter 
uma chance melhor do que uma chance ao acaso de se 
descobrir o resto da chave secreta. Se esse ataque for 

Campo de Dados ICV

IV Chave WEP

RC4 
Fluxo de bits

XOR Byte Cifrado

Pacote Cifrado IV
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executado repetitivamente, será possível descobrir a chave 
inteira com pouco esforço.  

Esse ataque é nomeado em alguns textos da literatura como 
ataque estatístico contra o protocolo WEP e em outros como 
ataque FMS. O artigo original Fluhrer, Mantin and Shamir [4] 
especifica um certo padrão de vetor de inicialização que é 
suscetível a esse ataque. Os vetores de inicialização que 
seguem esse padrão foram denominados de vetores de 
inicialização fracos. Após a publicação desse artigo, outros 
padrões de vetores fracos foram encontrados, sendo que 
atualmente há registro de 17 padrões de vetores fracos. 
Algumas ferramentas que exploram esse ataque foram 
desenvolvidas, entre elas o airsnort e o aircrack-ng [9]. 
 O WEP apresenta ainda algumas outras falhas de segurança. 
O algoritmo usado para garantir a integridade dos dados é o 
CRC-32. Esse algoritmo é adequado para detectar erros de 
transmissão em bits que tem seu valor alterado de forma 
aleatória devido a erros de transmissão introduzidos pelo meio 
físico. Mas, para uma verificação de integridade, onde os bits 
podem ser alterados por um atacante de maneira premeditada, 
esse algoritmo pode ser facilmente enganado.  

Finalmente, o WEP utiliza a mesma chave secreta para 
criptografar os pacotes de uma mesma rede local sem fio. Esse 
fato facilita em muito a quebra do protocolo, já que existirá 
grande quantidade de dados criptografados com a mesma 
chave, proporcionado ao atacante uma grande quantidade de 
dados para criptoanálise [1]. 
     
B. Segurança por meio do protocolo WPA 

 Depois de ter ficado evidente a fragilidade do protocolo 
WEP, o IEEE e o consórcio de fornecedores de equipamentos 
de redes sem fio resolveram que um novo protocolo 
criptográfico para assegurar a comunicação nas redes sem fio 
precisava ser desenvolvido. O IEEE começou a trabalhar nesse 
novo protocolo, denominado 802.11i, que foi ratificado em 
2004. Como o processo de especificação e padronização do 
IEEE levou um certo tempo, a indústria de redes sem fio se 
adiantou ao IEEE e lançou o protocolo WPA. O WPA pode 
ser considerado um subset do IEEE 802.11i e foi baseado em 
um rascunho do padrão IEEE 802.11i. Após a ratificação da 
versão final do 802.11i foi lançado o WPA2, que implementa 
todas as normas publicadas pelo IEEE. 
 Tanto o WPA como o WPA2 resolvem as falhas de 
segurança encontradas no WEP. O WPA introduziu um 
protocolo chamado TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) 
que utiliza o protocolo criptográfico RC4 e o protocolo de 
verificação de integridade MIC (Message Integrity Check) 
denominado Michael. A criptografia baseada no RC4 já está 
presente no WEP, mantendo-se assim a compatibilidade com o 
hardware legado, necessitando apenas de atualizações de 
firmware e software. Já o WPA2, além do suporte ao TKIP, 
introduz um novo protocolo denominado CCMP (Counter 
Mode with Cipher Block Chaining Message Authentication 
Code Protocol). O CCMP usa o protocolo criptográfico AES, 
que não é suportado pelos dispositivos legados do WEP, 
necessitando assim, atualização do hardware. 

 O WPA resolve várias das vulnerabilidades do protocolo 
WEP. Primeiramente, o tamanho do campo IV é de 48 bits, o 
dobro do WEP, e seu valor deve ser escolhido de forma 
aleatória não previsível. A verificação de integridade dos 
dados no WEP usa o algoritmo CRC-32. No WPA a 
verificação de integridade do CRC-32 foi substituída pelo 
algoritmo muito mais robusto, Michael. O protocolo TKIP, 
introduzido no WPA, usa um conjunto de chaves temporais, 
derivadas da chave mestra e não a própria chave mestra, como 
faz o WEP. Além disso, o WPA executa o rechaveamento 
automático para derivar novas chaves temporais e mitigar o 
risco dos ataques estatísticos baseados nos IVs. O processo de 
escolha da chave temporal (PTK – Pairwise Transient Key) 
que é feita dinamicamente a partir da chave mestra (PMK – 
Pairwise Master Key) é realizado por um protocolo de 
autenticação de 4 vias (4-way handshake) [1].  
Esse protocolo é ilustrado na figura 2. 

  
Figura 2 – Protocolo de autenticação WPA 

A primeira observação a ser feita em relação a esse processo 
é o cálculo da chave mestra (PMK) usando a frase secreta 
(passphrase). A chave mestra é obtida submetendo-se a frase 
secreta a uma função de hash 4096 vezes. Uma vez calculada 
a chave mestra, o algoritmo de 4 vias de negociação de chave 
é usado para gerar a chave temporária (PTK). Uma chave 
temporária nova é criada toda vez que o cliente se conecta ao 
ponto de acesso e algumas vezes durante a conexão. A chave 
temporária é gerada em função de números aleatórios, 
denominados nonces, dos endereços MAC do cliente e do 
ponto de acesso. A autenticidade dos pacotes enviados é feita 
através do MIC recebido, que é gerado com a chave mestra. 
Ao receber o MIC, ele é recalculado no lado que o recebeu e 
comparado com o valor recebido. Se forem idênticos, o pacote 
é autêntico. 

O WPA2 aprimora os recursos de segurança acrescentados 
pelo WPA, como por exemplo, o suporte ao protocolo 
criptográfico AES, que é mais robusto que o protocolo RC4. 
Até o momento, tanto o WPA quanto o WPA2 são 
considerados protocolos seguros para comunicação em redes 
locais sem fio. 

Passphrase 
(PSK) 

Passphrase 
(PSK) 

Chave mestra 
de 256 bits (PMK) 

PTK derivada 
PTK derivada 
verifica MIC 

Chave mestra 
de 256 bits (PMK) 

Instala a chave, apto a 
criptografar 

verifica MIC 

Instala a chave, apto a 
criptografar 

Cliente

PMK = PBKDF 
(passphrase,SSID, 
ssidLenght,4096,256) 

Ponto de Acesso 

PMK = PBKDF 
(passphrase,SSID, 
ssidlenght, 4096, 256) 

(2) S-nonce , 
 MIC 

(1) A-nonce 

(3) Ok, instale a chave, 
MIC 

(4) Chave instalada, 
MIC 
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III. PROVA DE CONCEITO 

Como parte desse trabalho, foi montado um ambiente de 
rede local sem fio 802.11g e foram testadas várias 
configurações e diversos softwares de análise de tráfego e 
invasão. A rede 802.11g foi configurada sem o uso de 
criptografia e com o uso de criptografia por meio dos 
protocolos WEP, WPA, WPA2. Como esperado, pôde-se 
observar vulnerabilidades nas configurações sem criptografia e 
com criptografia WEP e verificar que com os demais 
protocolos de criptografia a segurança proporcionada frustra 
os testes de invasão realizados. 

A topologia de rede usada nos testes de laboratório simula 
um cenário típico encontrado em redes corporativas. A rede é 
dividida por um roteador firewall em três sub-redes. A rede 
externa, que foi definida com o endereçamento IP 10.0.0.0/8, é 
a rede por meio da qual máquinas fora da corporação, 
consideradas desconhecidas e eventualmente hostis terão 
determinado acesso as redes internas. A segunda sub-rede, 
denominada DMZ (Desmilitarized Zone), recebeu o 
endereçamento IP 172.16.0.0/12 e é uma rede que pode ser 
acessada tanto pela sub-rede externa quanto pela sub-rede 
interna. Apenas determinado tipo de tráfego é permitido nessa 
rede e esse tráfego é controlado pela máquina firewall. A 
última sub-rede é a rede interna, com endereçamento IP 
192.168.0.0/24. Essa rede é o ponto mais sensível da 
corporação. É onde estão os dados mais importantes e o ponto 
que deve ser mais bem protegido.  

A princípio, a topologia baseada no conceito de DMZ 
oferece uma boa proteção, controlando todo o trafego entre as 
sub-redes por meio de um firewall centralizado. A rede 
interna, considerada um ponto crítico, fica isolada da rede 
externa, que é considerada uma rede potencialmente hostil. O 
conteúdo a ser oferecido para ambas as redes fica isolado na 
DMZ e protegido pelo firewall. É na DMZ que fica o servidor 
de páginas Web. O acesso direto da rede externa à rede interna 
é proibido pelas regras do firewall. Um atacante, posicionado 
na rede externa, teria que passar pelas regras do firewall para 
poder ter êxito em sua invasão. Esse seria um cenário típico se 
não existisse um ponto de acesso de rede sem fio. A rede sem 
fio elimina as barreiras físicas e lógicas impostas pela 
topologia DMZ e coloca todos que conseguirem acesso a ela 
na mesma sub-rede. 

Com esse cenário e com as provas de conceito realizadas 
pretende-se mostrar que esquemas de segurança complexos 
podem ser burlados se a devida atenção não for dada à 
segurança de redes sem fio. Um atacante irá sempre tentar 
corromper a segurança no ponto mais frágil e a rede sem fio 
pode ser um ponto extremamente frágil se não estiver 
devidamente protegida. 

O primeiro passo a ser executado na tentativa de invasão de 
redes sem fio é mapear essas redes e escolher um alvo a ser 
explorado. A ferramenta airodump-ng foi usada para esse 
mapeamento. O airodump-ng escuta intermitentemente em 
todos os canais da rede sem fio e lista as redes que puderam 
ser identificadas. O roteador wireless foi configurado para não 
fazer broadcast dos beacons com o nome (ESSID) da rede. 

Mesmo sem o broadcast do ESSID, a rede alvo 
labWirelessITA pôde ser identificada. Outras redes 
funcionando pela vizinhança também puderam ser mapeadas. 

Nos testes foram usadas duas antenas: uma de 3dbi e outra 
de 5dbi. A diferença entre a quantidade de redes encontradas 
com a antena de 5dbi foi significativa, mostrando que a 
escolha da antena também é uma etapa importante no processo 
de mapeamento e testes de redes sem fio. Todos os testes 
subseqüentes irão usar apenas a antena de 5dbi. 

Foram selecionadas as ferramentas NetStumbler, por ser 
uma ferramenta muito popular no ambiente Windows e a suíte 
de ferramentas Aircrack-ng, por, além de oferecer bons 
recursos, ser uma das opções mais atuais  em ambiente Linux. 

O NetStumbler possui recursos interessantes como a 
possibilidade de integração do mapeamento com um sistema 
GPS. O NetStumbler é um mapeador de redes sem fio ativo. 
Isso significa que o seu funcionamento depende da resposta 
dos pontos de acesso a requisições (probes) enviadas pelo 
NetStumbler. Tais requisições são enviadas sem especificar o 
SSID da rede sem fio. Pontos de acesso que estiverem 
configurados para responder a esse tipo de requisição enviarão 
como resposta o seu SSID e outras informações sobre a rede 
sem fio. Por ser apenas um mapeador ativo, o NetStumbler não 
detecta redes que não respondam a requisições que não 
especifiquem o SSID e que não enviem pacotes beacon
constantemente. 

O NetStumbler foi a única ferramenta usada em ambiente 
Windows. Todas as ferramentas da suíte Aircrack-ng foram 
executadas em ambiente Linux. O Linux apresenta várias 
vantagens em relação ao Windows para testes de 
vulnerabilidades e hacking em geral. O Windows carece de 
ferramentas de mapeamento passivo e de device drivers que 
suportam o modo monitor das placas de rede sem fio e a 
injeção de pacotes pelas ferramentas de teste de 
vulnerabilidades. Além disso, há mais suporte da comunidade 
especializada em wireless hacking em Linux do que em 
Windows. Por essas razões, o Linux é o ambiente mais 
recomendado para a tarefa de testes de segurança em redes 
sem fio, ficando o Windows limitado aos testes mais simples 
com a ferramenta NetStumbler. 

O Aircrack-ng é uma suíte de ferramentas para auditoria de 
redes sem fio. Por meio de suas ferramentas é possível 
capturar e quebrar a segurança de alguns protocolos
criptográficos dessas redes. As ferramentas da suíte que foram 
usadas nos testes são o Airodump-ng, que é um mapeador 
passivo de redes sem fio, o Aircrack-ng, que é uma ferramenta 
capaz de quebrar pacotes protegidos pelo protocolo 
criptográfico WEP, uma vez que uma quantidade suficiente de 
pacotes seja capturada e o Aireplay-ng, que é uma ferramenta 
para a injeção de pacotes ARP com objetivo de aumentar o 
tráfego da rede e diminuir o tempo de captura de pacotes da 
rede sem fio. 

O Aircrack-ng usa basicamente três técnicas para quebra do 
protocolo WEP. O primeiro método é baseado na técnica 
desenvolvida por Pyshkin, Tews e Weinmann (PTW). A 
principal vantagem da técnica PTW é que ela exige uma 
quantidade pequena de pacotes capturados para a quebra do 
protocolo. A segunda técnica é a desenvolvida por Fluhrer, 
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Mantin e Shamir e também por Korek, e é denominada aqui de 
FMS/Korek. Essa técnica incorpora vários ataques estatísticos 
para quebrar o protocolo WEP. A terceira e última técnica é 
uma combinação de dicionário de dados e força bruta.  As 
técnicas PTW e FMS/Korek são efetivas apenas contra o 
protocolo WEP. Elas não surtem efeito se o protocolo 
criptográfico utilizado for WPA ou WPA2. Se o protocolo 
criptográfico utilizado for o WPA ou WPA2, apenas a técnica 
de dicionário de dados mais força bruta será tentada pelo 
Aircrack-ng [9]. 

A. Execução dos testes de laboratório 

O mapeamento das redes sem fio e a captura dos pacotes 
foram feitos com a ferramenta airdump-ng. A rede alvo foi 
descoberta e seu ESSID (labWirelessITA) e o BSSID  do 
ponto de acesso (00:1D:7E:1A:F3:E9) foram listados. Essas 
informações serão importantes nos testes seguintes.

Uma vez capturada uma quantidade de pacotes eles foram 
submetidos à ferramenta aircrack-ng para a tentativa de 
quebra do protocolo criptográfico. 

Os testes para quebra de senha foram realizados em uma 
máquina Intel Celeron 2Ghz com 512MB de memória e os 
resultado dos testes estão listados na tabela a seguir. 

Tabela 1 - Testes realizados para quebra da chave WEP 

Os dados da tabela 1 mostram que com o número de IVs 
suficiente as chaves WEP podem ser quebradas rapidamente. 
Com um número de IVs insuficientes o processo de quebra da 
chave tende a falhar. Uma exceção ocorreu com a chave WEP 
de 64 bits e 50MB de dados transmitidos. Com um número de 
IVs abaixo do desejável a chave pôde ser quebrada 
rapidamente. Esse resultado parece estar ligado com o fator 
sorte, onde os ataques estatísticos de criptoanálise nos poucos 
IVs capturados surtiram efeito.  

Deve-se observar que o aircrack-ng foi executado em sua 
configuração padrão. Há opções mais avançadas que poderiam 
resultar melhores resultados nos conjuntos de IVs que não 
puderam ser quebrados, mas essas opções não foram usadas 
nos testes. 

Apesar do protocolo WEP ter sido quebrado em todos os 
casos, para a configuração com chave de 128 bits, por 
exemplo, foram necessários 1.500.000 IVs, o que corresponde 
a 1,5GB de tráfego de dados. Se a tentativa de quebra estiver 
sendo feita em uma rede com um tráfego relativamente 

modesto, pode-se levar um bom tempo até que se consiga 
capturar todos os IVs necessários. Para contornar esse 
inconveniente, existe um ataque denominado injeção de 
pacotes que permite ao atacante injetar tráfego na rede e com 
isso diminuir o tempo de espera para que se tenha todos os IVs 
necessários. 

A ferramenta aireplay-ng, da suíte aircrack-ng, realiza o 
ataque de injeção de pacotes. O ataque de injeção de pacotes 
consiste em injetar pacotes ARP especiais na rede sem fio. 
Primeiramente o atacante deve autenticar-se no ponto de 
acesso. Devido às características do WEP, é possível em 
algumas configurações que uma estação que não possua a 
chave se autentique em um ponto de acesso.  O aireplay-ng
implementa as técnicas necessárias para essa autenticação, que 
é definida pelo aireplay-ng como autenticação fraudulenta 
(fake authentication). Após a autenticação, pacotes especiais 
ARP são injetados na rede sem fio a uma taxa de 
aproximadamente 500 pacotes por segundo. O ponto de acesso 
irá responder a esses pacotes e as respostas irão conter IVs. 
Esses IVs, que foram fraudulentamente solicitados, irão ser 
usados na quebra do protocolo WEP. 

Mas, como já discutido anteriormente, a técnica de injeção 
de pacotes pode ser usada para agilizar o tempo de captura de 
pacotes. Esse processo permitiu que um pouco mais de 
1.500.000 IVs fossem capturados em aproximadamente 1 
hora. Com essa quantidade de IVs a chave pôde ser quebrada 
facilmente. 

Apesar da injeção de tráfego permitir que redes protegidas 
com WEP de 128 bits possam ser quebradas em 
aproximadamente 1 hora, independente da quantidade de 
tráfego de pacotes legítimo da rede, essa técnica de ataque é 
invasiva e, portanto mais passível de ser detectada por algum 
software de detecção de intrusão. Além disso, a grande 
quantidade de tráfego injetada na rede pode criar um ataque de 
negação de serviço aos usuários legítimos, comportamento 
esse que nem sempre é desejado. Também há relatos em sites
especializados [1] em testes de segurança de redes sem fio que 
a injeção de pacotes pode travar pontos de acesso de 
determinados fabricantes e modelos. 

Em relação aos protocolos WPA e WPA2, estes se 
mostraram imunes a esse tipo de ataque, e devido a sua 
natureza de troca dinâmica de chaves e outros recursos 
adicionais de segurança, nenhum IV útil pôde ser capturado, 
conforme mostra a tabela 2. 

Proto-
colo 

Tamanho 
chave  

Quantidade 
tráfego 
monitorada 

Número de 
chaves 
tentadas 

Chave 
quebrada 

WPA  3GB / nenhum 
IV 

0 Não 

WPA2  3GB / nenhum 
IV 

0 Não 

Tabela 2 – Resultados do monitoramento da rede com WPA e WPA2 

IV. ANÁLISE DE CAMPO 

A. Mapeamento das redes sem fio (Wardriving) 

Prot. Tam. 
Chave 
(bits)  

Quantidade 
tráfego 
monitorada 

Número 
de 
chaves 
tentadas 

Chave 
quebra-
da 

Tempo 

WEP 64 250MB/280K IVs 1254 Sim 1 s 
WEP 64  200MB/230K IVs 230 Sim 1 s 
WEP 64  100MB/120K IVs 1497344 Não 5 min 
WEP 64  50MB/58K IVs 742 Sim 1 s 
WEP 64  25MB/30K IVs 435712 Não 2 min 
WEP 128  1,5GB/1500K IVs 710 Sim 35 s 
WEP 128  1GB/1090K IVs 1 Não 12 s 
WEP 128  500MB/548K IVs 258 Não 10 s 
WEP 128  250MB/27,5K IVs 684848 Não 19 min 
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Wardriving é o processo de procurar nas imediações redes 
sem fio que apresentem alguma vulnerabilidade que possa ser 
explorada para dar ao atacante livre acesso à rede. Esse 
processo recebeu esse nome devido ao trabalho de Peter 
Shipley, que no ano de 2001 dirigiu seu carro pelas imediações 
do Vale do Silício, na Califórnia, para ver quantos pontos de 
acesso poderiam ser encontrados. Centenas de pontos de 
acesso foram encontrados naquela ocasião. Apenas a título de 
curiosidade, o termo wardriving em si, é uma alusão a um 
outro ataque a redes, que oferecem acesso via modem discado, 
chamado wardialing. O termo original, wardialing, teve sua 
origem no filme Jogos de Guerra, de 1986 [6]. 
Segundo Hurley [5], algumas ferramentas e equipamentos são 
necessários para atender os requisitos mínimos para praticar o 
wardriving. Os itens são: notebook, antena interna ou externa, 
softwares (NetStumbler, Kismet, Aircrack-ng, Network View, 
GPSD, Wellenreiter, entre outros) e opcionalmente dispositivo 
GPS. 

Um mapeamento de redes sem fio em regiões da cidade de 
São Paulo foi feito no início de 2004 [2]. Nesse estudo, os 
autores do artigo percorreram áreas com grande concentração 
de empresas e monitoraram as redes sem fio dessas regiões. 
Com esse estudo, pôde-se chegar a um determinado número de 
redes sem fio detectadas e o nível de segurança delas. Pôde-se 
observar que a melhor segurança aplicada às redes sem fio, no 
âmbito da camada de enlace, foi a utilização do protocolo 
WEP por algumas delas. 

Sabe-se, desde a época do estudo, que o protocolo WEP 
possui vulnerabilidades. Os testes de laboratório mostraram 
que esse protocolo pode ser facilmente quebrado, mesmo que 
não haja um fluxo de dados intenso na rede. Portanto, pode-se 
concluir que o cenário apresentado em 2004 é de apenas redes 
inseguras, já que as mais seguras estavam contando com a 
segurança do frágil WEP. No mesmo ano de 2004, o protocolo 
WPA foi ratificado pelo IEEE. A partir de então, as redes sem 
fio podem contar com uma opção realmente segura para sua 
proteção. O mapeamento realizado em nosso trabalho, quase 
cinco anos após o mapeamento de Cansian et al [2], mostrará a 
quantidade de redes que permanecem sem criptografia, as que 
confiam apenas no frágil WEP e as que estão realmente 
protegidas pelo WPA/WPA2. O novo mapeamento também 
mostrará o possível aumento da utilização das redes sem fio e 
os riscos atuais que essas redes podem apresentar. 

Como discutido por Hurley [5], várias ferramentas podem 
ser usadas no processo de wardriving. Apesar de haver muitas 
opções, a funcionalidade de cada uma é mais ou menos a 
mesma. No nosso processo de wardriving, utilizaremos a 
ferramenta Airodump-ng da suíte Aircrack-ng. A Airodump-ng 
foi escolhida devido à familiaridade do autor com ela, já que 
foi a ferramenta usada nos testes de laboratório. 

 A estação de monitoração de redes sem fio é constituída 
de um carro, uma antena de 5dbi com base magnética, fixada 
ao teto no exterior do veículo, um notebook executando 
sistema operacional Linux, distribuição BackTrack3 [10], 
ferramenta Airodump-ng, motorista e co-piloto operando o 

notebook. Não dispúnhamos de aparelho GPS, mas esse 
detalhe não inviabilizou os testes, apenas tornou-o um pouco 
mais trabalhoso, devido ao fato que termos de associar os 
trechos monitorados aos dados obtidos de forma manual. 
Detalhes da configuração das ferramentas de teste e ilustrações 
dos procedimentos podem ser obtidos no trabalho de 
Florêncio, Marques e Leite [3]. 

O próximo ponto a definir foi a área a ser percorrida, como 
fazê-lo, a que horas e em quais pontos as redes seriam 
monitoradas. Decidimos monitorar as redes em pontos 
previamente definidos, em horário comercial e por um período 
de aproximadamente 15 minutos em cada ponto. Esse tempo 
foi suficiente para se obter um mapeamento geral das redes 
acessíveis naquela região e evitar problemas inerentes a 
atividades desse tipo, como, por exemplo, assaltos, suspeitas 
por parte da polícia, truculências do trânsito urbano e outras 
quaisquer. 

A área escolhida para a varredura foi a mesma do estudo de 
Cansian et al [2]. Essa área compreende as imediações da 
Avenida Paulista, da Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrine, 
da Avenida Brigadeiro Luís Antônio e da Avenida Juscelino 
Kubitschek. Essas avenidas são pontos muito conhecidos da 
cidade de São Paulo que concentram um grande número de 
empresas e têm grande importância financeira e cultural. 

B. Discussão dos dados obtidos 

Nesta parte do trabalho são apresentados os dados obtidos 
durante o processo de wardriving e é feita uma comparação 
entre esses dados e os dados do processo de wardriving
realizado em 2004. 
 O wardriving foi realizado em um único dia, na data de 9 de 
setembro de 2008, em horário comercial, sendo que o processo 
de mapeamento de toda a área durou aproximadamente 7 
horas. Os dados obtidos no estudo atual estão descritos nas 
tabelas 4 e 5. Os dados do estudo de 2004 estão descritos na 
tabela 3. 

Redes com 
WEP 

Redes sem WEP 
(sem criptografia) 

Total Região 

Qtde % Qtde % Qtde % 
Av. Paulista 26 8.23 89 28.16 115 36.39 
Av. Berrine 56 17.72 74 23.42 130 41.14 
EixoJuscelino/
Brigadeiro 

22 6.96 49 15.51 71 22.47 

Total 104 32.91 212 67.09 316 100 
 Tabela 3 – Cenário de redes sem fio em 2004 

Redes c/ WEP Redes c/ WPA Redes c/ WPA2 Região 
Qde % Qde % Qde % 

Av. Paulista 589 13,96 395 9,36 132 3,13 
Av. Berrine 704 16,68 520 12,33 142 3,36 
Eixo 
Juscelino/ 
Brigadeiro 

495 11,73 404 9,57 106 2,51 

Total 1788 42,37 131
9 

31,26 380 9,00 

 Tabela 4 – Cenário de redes sem fio em 2008 
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Redes c/ alguma 
criptografia 
(WEP+WPA+ 
WPA2)

Redes sem 
criptografia 

Total 
Região 

Qtde % Qtde % Qtde % 
Av. Paulista 1116 26,45 160 3,79 1272 30,14 
Av. Berrine 1366 32,37 364 8,63 1734 41,09 
Eixo 
Juscelino/B
rigadeiro 

1005 23,81 209 4,95 1214 28,77 

Total 3487 82,63 733 17,37 4220 100 
 Tabela 5 - Cenário de redes sem fio em 2008 (continuação) 

O primeiro dado a ser observado é a quantidade total de 
redes. Foram identificadas 4220 redes. Esse número representa 
um aumento de aproximadamente 13 vezes o número de redes 
existentes em 2004 como mostra a figura a seguir. Observa-se 
também que, apesar do grande aumento no número de redes, a 
proporção da distribuição dessas redes nas três localidades 
ficou próxima à de 2004, com um pequeno aumento de 
concentração das redes no eixo Juscelino/Brigadeiro em 
relação à avenida Paulista. 
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Figura 3 – Crescimento das Redes sem Fio no centro financeiro de São Paulo 

Em relação à segurança, houve uma queda acentuada do 
número de redes sem criptografia. O número de redes sem 
criptografia representa atualmente 17,37% do total, contra 
67,09% do ano de 2004 conforme ilustrado no gráfico da 
figura 5. Apesar da grande diferença, os números absolutos 
preocupam, pois são 733 redes totalmente abertas, contra 212 
do estudo passado. Além disso, atualmente, 42,37% das redes 
estão protegidas pelo frágil protocolo criptográfico WEP. Isso 
representa 1788 redes que podem ser invadidas com as 
técnicas de quebra do WEP discutidas nesse artigo. As demais 
redes estão teoricamente seguras, sendo que 31,26% delas 
estão protegidas pelo robusto WPA e 9% pelo ainda mais 
robusto WPA2. 
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Figura 5 - Criptografia das redes sem fio 

Os números mostram a grande falta de segurança no 
ambiente de redes sem fio dos principais pontos financeiros da 
cidade de São Paulo. Nada menos do que 59,74% das redes ou 
estão abertas ou confiam sua segurança ao protocolo WEP. Ou 
seja, são 2521 redes, muitas delas provavelmente contendo 
dados sensíveis, que podem ser invadidas com técnicas 
eficazes e documentadas de invasão de redes sem fio. 

V. CONCLUSÃO

A questão da segurança sem fio foi explorada em três 
pilares: a teoria, provas de conceito realizadas em laboratório 
e testes práticos realizados em campo. 

O primeiro pilar traz o embasamento teórico para 
compreensão dos testes e discute as falhas de segurança e os 
conceitos por detrás dessas falhas. É esse embasamento teórico 
que nos permitiu ter um melhor entendimento das técnicas a 
serem executadas em laboratório e em campo, sem o qual os 
testes não passariam de uma execução mecânica de 
procedimentos. Com os estudos dessa fase, já se mostrou 
evidente a fragilidade da segurança em redes sem fio que não 
utilizam nenhuma proteção ou baseiam sua proteção no 
protocolo de segurança WEP. É evidente a necessidade da 
implementação dos protocolos de criptografia sucessores ao 
frágil WEP. Os protocolos sucessores, WPA e WPA2 
(802.11i), surgiram para solucionar as diversas brechas de 
segurança do WEP e são considerados seguros até o presente 
momento. 
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O segundo pilar do trabalho refere-se à prova de conceito 
realizada em laboratório. A primeira constatação dessa fase foi 
poder se ter idéia do grau de dificuldade de implementar os 
ataques existentes que foram previamente discutidos na fase 
anterior. Pôde-se constatar que a maior dificuldade nessa fase 
é configurar o software e o hardware para funcionarem de 
forma adequada. As ferramentas de testes e invasão de redes 
sem fio utilizam recursos avançados das placas de rede sem 
fio, como modo monitor, injeção de pacotes, entre outros. Tais 
recursos não estão disponíveis nas configurações padrão do 
sistema operacional e necessitam de controladores de 
dispositivo e configurações especiais. Esse desafio pôde ser 
superado com a ajuda de documentação encontrada na Internet 
e de sites especializados em ferramentas de segurança de redes 
sem fio. Dominada as técnicas de configuração desse 
ambiente, essa tarefa passou a ser trivial.  

Uma vez configurado o ambiente, foi possível realizar 
diversos testes sem maiores dificuldades. Nesses testes ficou 
constatada a fragilidade da segurança em redes sem fio que 
não utilizam nenhuma proteção ou baseiam sua proteção no 
protocolo de segurança WEP. A facilidade com que as redes 
sem fio puderam ser invadidas, quando não devidamente 
protegidas, serve de alerta para os profissionais de segurança 
da informação e usuários dessas redes. Essa vulnerabilidade 
pode ser a porta de entrada para ataques mais elaborados e 
devastadores. Em contra-partida, foi possível observar também 
que existem técnicas eficazes de prover segurança nas redes 
sem fio e que essas técnicas frustraram os ataques que 
obtiveram sucesso em outras configurações. Os protocolos 
WPA e WPA2 mostraram-se resistentes aos ataques efetuados 
em laboratório e são altamente recomendados como um meio 
de prover uma segurança satisfatória. 

 O terceiro pilar do estudo realizado refere-se ao 
monitoramento das redes sem fio em campo. Com esse estudo 
de campo, foi possível quantificar as redes sem fio das áreas 
monitoradas e comparar esses dados com um estudo realizado 
no ano de 2004 por Cansian et al [2]. Os dados mostram um 
grande aumento de redes sem fio de 2004 a 2008. Apesar da 
porcentagem de redes sem criptografia alguma ter diminuído, 
mais da metade das redes sem fio dessas regiões ou estão sem 
criptografia ou baseiam sua segurança no frágil protocolo 
criptográfico WEP. Esse é um dado preocupante, já que o 
número de redes desprotegidas ou com uma proteção 
ineficiente é muito grande. É provável que exista uma grande 
quantidade de informações valiosas e sensíveis trafegando por 
essas redes inseguras.  

Espera-se que estudos como este, mostrem às empresas e 
aos profissionais da área de tecnologia da informação o risco 
que seus dados estão correndo e que estes se sensibilizem e 
invistam na utilização de proteções mais eficazes. Em um 
cenário ideal, todas as redes sem fio que trafegam algum dado 
sensível à segurança da informação deveriam estar protegidas 
pelos protocolos WPA ou WPA2. 

Como trabalho futuro, podemos apontar a necessidade de 
mais pesquisa sobre técnicas de invasão em redes protegidas 

pelos protocolos WPA e WPA2. Além disso, outras técnicas 
de proteção devem ser pesquisadas e usadas como 
coadjuvantes na segurança de redes sem fio. Entre essas 
técnicas podemos citar as ferramentas de detecção de intrusão 
(IDS – Intrusion Detection System) especializadas em detectar 
ataques a redes sem fio. A repetição da análise de campo de 
tempos em tempos também pode ser uma medida interessante 
para se monitorar a evolução da adoção de redes sem fio e da 
segurança empregadas pelos seus usuários. 

REFERÊNCIAS

[1] Cache, Johnny; Liu, Vincent, ”Hacking Exposed, Wireless”, USA: 2007 
[2] Cansian, Adriano Mauro; Grégio, André Ricardo Abed; de Sousa, Aleck 

Zander Tomé; Montes Filho, Antonio, ”Uma análise crítica sobre a 
segurança de redes sem fio na cidade de São Paulo” in 1st International 
Conference on Cyber Crime Investigation (ICCyber’2004) – 
Departamento de Polícia Federal, Brasília: 2004 

[3] Florêncio, Alessandre; Marques, Alessandro; Leite da Silva Filho, 
Wilson, “Segurança em redes sem fio IEEE 802.11 – Teoria, prova de 
conceito e aplicação prática”, – Instituto Tecnológico de Aeronáutica – 
São José dos Campos: 2008

[4] Fluhrer, Scott; Mantin, Itsik and Shamir, Adi, “Weaknesses in the Key 
Scheduling Algorithm of RC4”,  in Proceedings of the 4th Annual 
Workshop on Selected Areas of Cryptography: 2001 

[5] Hurley , Chris, “WarDriving & Wireless Penetration Testing”, 1st 
edition –USA:  October: 2006 

[6] Skoudis, Ed., “Counter Hack Reloaded”, USA: 2006 
[7] Stallings, William, “Criptografia e Segurança de Redes – Princípios e 

práticas”, Tradução 4.a Edição, São Paulo: 2008 
[8] Tanenbaum, Andrew S., “Redes de Computadores”, Tradução 4.a 

Edição – Rio de Janeiro: 2003 
[9] D'Otreppe, Thomas, “Aircrack-ng – Main”. Disponível em: 

<http://www.aircrack-ng.org/doku.php>. Acesso em: 14 de julho de 
2008. 

[10] Moser, Max; Aharoni, Mati; Muenchi, J. Martin., “Backtrack”, 
Disponível em <http://www.remote-exploit.org/backtrack.html>. Acesso 
em: 14 de julho de 2008. 

Wilson Leite da Silva Filho é graduado em informática pela Universidade 
Mackenzie – SP (1998), possui especialização em Análise de Sistemas por 
essa mesma universidade (1999), mestrado em Engenharia de Computação 
pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT/USP, 
2005) e especialização em Segurança da Informação pelo Instituto 
Tecnológico de Aeronáutica (ITA, 2008). 
 Atualmente é Perito Criminal do Instituto Geral de Perícias do Estado de 
Santa Catarina (IGP/SC). Já atuou como Especialista em Segurança da 
Informação na Companhia de Processamento de Dados do Estado de São 
Paulo (PRODESP) em 2008 e Analista de Software Sênior na Multinacional 
Norte-Americana Diebold Procomp, de 1999 a 2008. 



101

Resumo - O acesso das pessoas a um notável conjunto de imagens 
visuais em notícias de jornais, reportagens em revistas, propagandas 
institucionais e publicações de experimentos científicos é uma das 
principais características nos dia atuais. Embora historicamente 
associada à veracidade de informações (“ver para crer”), a 
credibilidade em registros fotográficos está sendo rapidamente 
corroída pela evolução de técnicas de manipulação utilizando 
recursos da tecnologia digital. Os danos causados a pessoas e 
instituições por imagens alteradas e as possíveis dúvidas sobre a 
integridade de provas em tribunais oportunizam uma nova 
especialização na forense digital, a busca por indícios e evidências de 
fraudes em fotografias digitais. 
Palavras Chave - imagens digitais, pixels, manipulação de imagens. 

I. Introdução 

Alguns fatos históricos marcaram o ano de 1969. Pelé fez o 
seu milésimo gol, os astronautas da Apolo 11 pousaram na lua, 
o festival de Woodstock reuniu mais de 500 mil participantes e 
os pesquisadores George Smith e William Boyle do Bell Labs1

inventaram o CCD2. Embora este tenha sido um dos eventos 
menos noticiados na época, a criação do primeiro dispositivo 
de carga acoplada marca o início da era da imagem digital. A 
troca do filme tradicional por sensores eletrônicos oportunizou 
o desenvolvimento da fotografia digital, que hoje está presente 
em câmeras comerciais, aparelhos de telefonia celular e equipa 
o moderno telescópio espacial Hubble.  

II.Formação da Imagem Digital 

O sensor CCD é o “filme” de uma câmera digital e consiste 
em um arranjo bidimensional de elementos fotoelétricos que 
são excitados quando expostos à luz. Como a quantidade de 
carga é proporcional à intensidade da luz, o padrão elétrico do 
CCD é uma representação muito aproximada da luminosidade 
que incide no sensor. O CCD reproduz a intensidade da luz, 
porém não é sensível a comprimentos de onda que 

1  Bell Telephone Laboratories ou Bell Labs, originalmente o braço de 
pesquisa e de desenvolvimento AT&T dos Estados Unidos, desenvolveu 
uma série de tecnologias consideradas revolucionárias incluindo 
transistores, LEDs, lasers, a linguagem de programação C e o sistema 
operacional Unix.. 

2  Charge Coupled Device, sensor para captação de imagens formado por um  
circuito integrado contendo uma matriz de capacitores interligados 
(acoplados). 

caracterizam as cores (Figura 1), então para separar os 
componentes de uma imagem colorida, uma matriz de filtros 
de cores (CFA3) é sobreposta ao CCD (Figura 2). Com o CFA, 
cada elemento do CCD registra uma porção limitada de 
comprimentos de onda, correspondente às cores básicas RGB: 
vermelha (Red), verde (Green) ou azul (Blue). 

O padrão de cargas elétricas do CCD é transferido para a 
memória da câmera, onde é representado como um arranjo de 
elementos da imagem, chamados pixels4. Uma câmera de seis 
megapixels corresponde a um sensor com seis milhões de 
elementos e uma imagem digital de seis milhões de pixels. Na 
maioria das câmeras comerciais um número entre zero e 255 é 
associado a cada pixel, onde zero corresponde à ausência total 
de carga e 255 a máxima carga registrada no CCD, permitindo 
a amostragem de 256 valores de intensidade distintos.  

3  Color Filter Array, matriz de micro janelas (filtros) nas cores básicas do 
RGB. 

4  Contração dos termos Elementos da Figura (do inglês, Picture Elements). 
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Figura 1. Espectro de Cores (Comprimento de Onda em nm) 

Figura 2. Sensores CCD e Filtros CFA 
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Em uma imagem colorida de alta resolução cada pixel é 
representado por três números correspondentes à intensidade 
das cores RGB. O filtro de cores limita a amostragem de um 
sensor a uma única cor e inicialmente cada pixel representa 
exclusivamente intensidades do vermelho, verde ou azul. Para 
obter uma resolução completa da imagem, a câmera realiza um 
processo de interpolação com os pixels adjacentes para criar 
os valores das cores faltantes (Figura 2). A combinação dos 
três valores é suficiente para reproduzir mais de 16,7 milhões 
de cores onde, por exemplo, vermelho é representado pelos 
valores |255,0,0|, verde por |0,255,0|, azul por |0,0,255|, 
amarelo (vermelho + verde) por |255,255,0|, vermelho escuro 
por |128,0,0|, preto por |0,0,0| e branco por |255,255,255|. 

Os três valores são suficientes para representar milhões de 
cores porque a câmera digital codifica os comprimentos de 
onda de um modo muito semelhante à percepção do olho 
humano. Na retina do olho encontram-se dois tipos de células 
fotossensíveis, os cones e os bastonetes. A imagem capturada 
pelos cones é mais nítida e mais rica em detalhes. Existem três 
tipos de cones: um que se excita com luz vermelha, outro com 
luz verde e o terceiro com luz azul. Os bastonetes não têm 
poder de resolução visual tão bom, mas são mais sensíveis em 
condições de pouca luminosidade. Os filtros CFA são 
semelhantes aos cones do olho humano que seletivamente 
absorvem as cores básicas do espectro [03]. 

III. Formatos de Imagens Digitais 

Uma imagem digital em uma câmera ou na memória de um 
computador pode ser armazenada em vários formatos. O mais 
básico, RAW5, registra os valores dos pixels amostrados pelo 
CCD antes da interpolação do CFA. Este formato permite o 
aproveitamento eficiente de memória porque armazena um 
único número para cada pixel, entretanto requer que um 
software de edição realize a interpolação CFA para a imagem 
ficar legível. Os outros formatos são divididos em duas 
categorias; com perdas ou sem perdas. Formatos sem perdas, 
como o TIF6, PNG7 e BMP8 armazenam todos os valores RGB 
das imagens e permitem reproduções de alta qualidade. Em 
contrapartida, utilizam muito espaço em disco. O formato 
GIF9, com perdas, reduz o tamanho do arquivo limitando o 
número de cores de uma imagem de 16,7 milhões para umas 
poucas centenas. O JPEG10, talvez o formato com perdas mais 
utilizado, obtém compressão dos arquivos removendo cores e 

5  Representação exata dos valores amostrados pelo sensor na captura de uma 
imagem, sem nenhum tratamento. 

6  Tagged Image File Format, formato de imagens criado originalmente pela 
Aldus para uso no processo de impressão PostScript. A empresa 
posteriormente foi absorvida  pela Adobe Systems. 

7  Portable Network Graphics é um formato de imagens criado em 1996
como alternativa aberta ao formato GIF que inclui algoritmos 
patenteados. 

8  Windows Bitmap (BMP) é um formato de gráficos por mapa de bits 
desenvolvido pela Microsoft. 

9  Graphics Interchange Format é um formato de imagem de mapa de bits
desenvolvido para uso na Web para imagens estáticas ou animações. 

10   Joint Photographic Experts Group, método de compressão de imagem 
desenvolvido em conjunto por grupos de trabalho da ISO/IECJTC1 e 
ITU-U (antigo CCITT). 

informações de freqüência espacial (detalhes da imagem). Os 
formatos com perdas reduzem o espaço necessário para 
armazenar a imagem degradando a sua qualidade [03].

IV. Qualidade da Imagem Digital 

Os fabricantes de câmeras normalmente utilizam o número 
de pixels como indicador de qualidade, entretanto vários 
outros fatores contribuem para a formação de uma imagem 
digital, incluindo as lentes, sensor CCD, filtro CFA, algoritmo 
de interpolação e nível de compressão. Lentes defeituosas 
podem resultar em aberrações cromáticas (canais de cores 
desalinhados) ou distorções geométricas (linhas retas como 
curvas), sensores CCD inadequados aumentam os níveis de 
ruído e granulação da imagem, filtros CFA e algoritmos de 
interpolação de baixa qualidade conduzem a perdas 
significantes de detalhes e cores. Estas degradações podem ser 
desprezíveis ou percebidas visualmente e podem ser 
significativas quando a imagem é redimensionada. 

Nas câmeras digitais de última geração estes obstáculos 
estão sendo rapidamente eliminados e os resultados obtidos 
rivalizam com os das melhores câmeras que usam filmes 
fotográficos. Câmeras digitais de seis a oito megapixels têm 
resolução suficiente para permitir a impressão de fotos de 
20x25 cm utilizando 300 pontos por polegada (dpi), ou seja, 
com qualidade igual ou superior às imagens obtidas com 
filmes tradicionais [03]. 

V. Processamento da Imagem Digital 

Antes da revolução digital era necessário talento e horas em 
salas escuras para aprimorar ou manipular imagens. Com o 
advento da imagem digital, estas alterações podem ser 
realizadas em menor tempo e com maior eficiência em um 
computador com software apropriado. Algumas manipulações 
básicas de imagens envolvem o remapeamento sistemático de 
valores de pixels utilizando uma tabela de busca (LUT11). Este 
remapeamento é representado graficamente na Figura 3, que 
mostra como a LUT pode ser utilizada para, entre outras 
funções, alterar o brilho de uma imagem. O eixo horizontal 
corresponde ao valor original da intensidade (entre 0 e 255) e 
o eixo vertical corresponde aos valores remapeados da 
intensidade (também entre 0 e 255). Deslizando a LUT para 
baixo, por exemplo, todos os pixels com valores entre zero e 
80 são mapeados para zero enquanto os pixels remanescentes 
são linearmente mapeados para valores entre um e 175 
(resultando no escurecimento da imagem).  

O processo funcional consiste em utilizar um pixel cujo valor 
é entre zero e 255, localizar no eixo horizontal, traçar uma 
linha vertical até a intersecção com a LUT e a partir deste 
ponto traçar uma linha horizontal até o eixo vertical para 
amostrar o novo valor do pixel (Figura 3b). O processo 
repetido para cada pixel resulta em uma mudança uniforme na 
aparência da imagem. 

11  LookUp Table, define uma técnica utilizada para criar novos valores para 
os pixels de uma imagem. 
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A Figura 3b também mostra o histograma de intensidade 
depois do ajuste de brilho. O eixo horizontal corresponde ao 
valor da intensidade, entre zero e 255, e o eixo vertical indica 
o número de pixels que tem o valor especificado. O 
escurecimento de uma imagem corresponde a um 
deslocamento para a esquerda do histograma, de modo 
análogo, aumentar o brilho corresponde a um deslocamento 
para a direita do histograma. Como mostra a Figura 3c o 
incremento do contraste pode ser obtido aumentando a 
inclinação da LUT e, consequentemente diminuir a inclinação 
da LUT implica em reduzir o contraste. É importante notar 
que alterações no brilho ou contraste podem saturar pixels 
onde uma gama de valores colapsa para zero ou 255. Quando 
isto acontece, as operações são irreversíveis porque a 
referência aos valores originais é perdida. A saturação pode 
ser observada no histograma da Figura 3d onde são 
amostrados exclusivamente valores: preto (zero) e branco 
(255).  

O contraste da imagem também pode ser aumentado ou 
reduzido através de uma LUT não linear e a mais comum é 
chamada de correção gamma, onde cada valor de pixel é 
dividido por 255, elevado ao quadrado e remultiplicado por 
255. A correção gamma concentra os valores dos pixels nas 
áreas mais sensíveis ao olho humano. Vários tipos de 
correção gamma são realizados automaticamente por câmeras 
digitais e em monitores utilizados para visualizar imagens 
digitais. Diferente das modificações realizadas por brilho e 
contraste, a correção gamma não satura pixels [02]. 

Por último, a Figura 3d mostra o resultado da quantização 
da imagem em dois valores (também conhecido como limiar). 
A LUT correspondente é uma função degrau que colapsa 
todos os valores de intensidade a zero ou 255. Além das 
manipulações básicas de intensidade, filtros digitais podem 
remover ou intensificar informações em uma imagem. Vários 
pacotes de edição de software executam estas operações LUT 
e filtragens em conjunto com várias outras manipulações 
sofisticadas: correção de olhos vermelhos, objetos e pessoas 
podem ser removidos ou adicionados, várias imagens podem 
ser compostas para criar um conjunto contínuo, e muitas 
outras. 

VI. Forense Digital 

Os danos causados a pessoas e instituições por imagens 
alteradas e as possíveis dúvidas sobre a integridade de provas 
em tribunais criaram uma nova especialização na forense, a 
busca por indícios e evidências de fraudes em fotografias 
digitais. A marca d’água foi proposta à já algum tempo como 
um meio pelo qual uma imagem pudesse ser autenticada, 
porém este processo exige sua implementação nos 
equipamentos de captura (câmeras e filmadoras). As marcas 
d’água fornecem informações úteis sobre a história e 
integridade da imagem, mas devem estar presentes antes de 
ocorrer algum tipo de adulteração, o que limita sua aplicação a 
ambientes controlados como jornais e revistas de grande 
circulação, sistemas militares e câmeras de vigilância. 
Praticamente a totalidade das fotografias publicadas em jornais 
e revistas sofre algum processo de transformação (recorte, 
ajuste de brilho e contraste, etc.) e, nestes casos, a fotografia 

original com a marca d’água pode ser usada se houver algum 
questionamento relativo à sua veracidade. 

Existem técnicas passivas que podem ser aplicadas em 
análises forenses que operam sem a necessidade de 
“assinaturas” digitais ou outra dependência de equipamentos 
de captura. Estas técnicas trabalham com a hipótese que as 
fraudes podem eventualmente não apresentar sinais visuais que 
imagens foram alteradas, mas que sempre modificam as 
características estatísticas do registro digital. O conjunto de 
características forenses que identifica a manipulação de 
imagens pode ser agrupado em cinco categorias: 

1. Análise de pixels, que detecta anomalias estatísticas 
introduzidas por componentes básicos da imagem; 

2. Formato, que utiliza correlações estatísticas 
introduzidas por um esquema específico de compressão 
com perdas; 

3. Modelo da câmera, que explorara as características 
exclusivas produzidas por lentes, sensores e 
processamento pós-captura; 

4. Características físicas, que analisa anomalias em 
interações tridimensionais entre objetos, luz incidente e 
a câmera; 

5. Geometria dos componentes da imagem, que trabalha 
com medidas dos objetos e a sua posição relativa à 
câmera. 

Imagem Look Up Table Histograma 

a. 

b.

c. 

d.

Figura 3:  Mostra (a) uma figura original em escala de cinza que foi (b) 
escurecida, (c) aumentado o contraste e (d) quantizada em dois 
valores (branco e preto). A segunda coluna mostra a LUT 
(LookUp Table) que especifica a transformação e na terceira 
coluna os histogramas de intensidade.
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VII. Análise de Pixels 

O sistema legal de autenticação utiliza com freqüência 
características exclusivas como a identificação por DNA12, 
impressões digitais, comparações odontológicas (arcada 
dentária), entomologia (estado de larvas, presença de insetos) 
e análises geológicas (composição do solo). Na atividade 
forense tradicional todos os tipos de evidências físicas são 
verificados, no ambiente digital a ênfase de análise é o pixel, o 
elemento básico de formação de uma imagem. Existem quatro 
técnicas para detectar diferentes tipos de fraudes relacionadas 
direta ou indiretamente com a análise de correlações de pixels 
resultantes de uma forma específica de adulteração de 
imagens. 

Clonagem 

A clonagem (copiar e colar), onde porções de uma imagem 
são utilizadas para ocultar uma pessoa ou objeto em uma cena, 
é uma das formas mais comuns de manipulação e, quando é 
bem feita, dificulta a sua detecção visual. Como as regiões 
clonadas podem ser de qualquer tamanho e forma, é 
praticamente impossível analisar todas as possibilidades por 
meios computacionais.  

As alterações em imagens baseadas em clonagem 
introduzem uma correlação entre o segmento original copiado 
e a parte colada, que pode ser utilizada como base para 
identificar com sucesso este tipo de fraude. Os segmentos para 
identificação da manipulação podem não ser idênticos porque 
as imagens são normalmente armazenadas em formatos de 
compressão com perdas (JPEG) e existe ainda a possibilidade 
de utilização de ferramentas de retoques. Desta forma, um 
algoritmo de detecção eficiente deve seguir as seguintes 
especificações: 

1.  Permitir a detecção de uma correspondência 
aproximada de pequenos segmentos imagem; 

2. Deve trabalhar com um tempo de processamento 
razoável, mesmo que o custo seja a introdução de falsos 
positivos (ou seja, identificar como fraudes áreas 
originais semelhantes); 

3. O componente forjado é uma estrutura lógica e não 
uma coleção de pequenas manchas ou pixels 
individuais. 

Dois algoritmos foram desenvolvidos para detectar regiões 
clonadas, um que identifica a coincidência exata de 
representações digitais de partes da imagem e outro é baseado 
em padrões de bits semelhantes. Os autores do primeiro 
aplicam uma função de transformação discreta de cossenos 
(DCT13) em blocos da imagem. [06] As regiões duplicadas são 
identificadas classificando lexicamente os valores obtidos e 

12  Acrônimo de deoxyribonucleic acid, termo inglês que define um 
composto orgânico cujas moléculas contêm as instruções genéticas que 
coordenam o desenvolvimento e funcionamento de todos os seres vivos. 
O acrônimo correspondente em português é ADN, de ácido 
desoxirribonécleico.  

13  Discrete Cosine Transform expressa uma seqüência finita de valores em 
termos de uma soma de cossenos oscilando em diferentes freqüências. 

agrupando blocos semelhantes com a mesma orientação 
espacial. O segundo processo utiliza um componente principal 
de análise (PCA14) para representar pequenos blocos de 
tamanho fixo e reduzir o tamanho da representação da 
imagem. [01] Assim como no método anterior, as partes 
clonadas são localizadas pela classificação e agrupamento de 
valores semelhantes. Ambas as representações, DCT e PCA, 
são utilizadas para reduzir a complexidade dos processos 
computacionais e garantir que a detecção da clonagem é 
eficiente em ambientes onde a imagem está sujeita a pequenas 
variações em função da adição de ruídos ou perdas por 
compressão. 

Rearranjo 

A maioria das câmeras digitais utiliza um sensor único em 
conjunto com um arranjo de filtros (CFA) e realiza um 
processo de interpolação para obter uma imagem RGB. Esta 
interpolação introduz correlações específicas que são 
descontinuadas quando uma imagem é manipulada. 
Algoritmos podem quantizar as correlações introduzidas pelo 
procedimento de interpolação e descrever como a sua 
descontinuidade pode detectar partes da imagem alteradas. A 
eficácia deste procedimento permite identificar fraudes em 
fotografias armazenadas em processos com ou sem perda, 
interpolados por diferentes algoritmos CFA.  

Para criar uma composição convincente, freqüentemente é 
necessário redimensionar, girar, esticar ou estreitar porções de 
uma imagem. Por exemplo, na Figura 4 a imagem da pessoa 
que migrou para o topo da pirâmide foi reduzida para criar 
uma sensação de profundidade e manter a simetria. O processo 
de redimensionamento da imagem introduz uma correlação 
periódica entre os pixels vizinhos, que não ocorre 
naturalmente, e a sua presença pode detectar especificamente 
esta manipulação. 

Figura 4:  A imagem da direita foi criada a partir da original na 
esquerda para excluir um dos participantes. Nesta 
manipulação foram utilizados procedimentos de clonagem 
(fundo) e rearranjo (a pessoa localizada na direita da fila de 
cima migrou para o topo) para criar uma imagem 
simétrica. 

14  Principal Components Analysis é um método que reduz a dimensão de 
um conjunto de dados realizando a análise da covariância entre fatores. 



105

O processo de duplicação do tamanho é um exemplo 
didático da formação de correlações entre pontos de uma 
imagem manipulada. A interpolação necessária para obter a 
duplicação é obtida utilizando a função x(t) com tamanho m
representando os pixels da imagem original para obter uma 
função y(t), com tamanho 2m (o exemplo utiliza, por 
simplificação, uma função unidimensional).  

Os valores ímpares da função y(t) reproduzem os valores da 
função original:  

y(2i-1) = (x(i) para i=1,...,m 

Os valores pares são a média dos valores dos pixels 
adjacentes da figura original: 

y(2i) = 0,5x(i) + 0,5x(i+1) 

Como cada valor de pixel da figura original pode ser 
encontrado na imagem redimensionada, os pixels interpolados 
podem ser expressos unicamente em termos da figura 
duplicada: 

y(2i) = 0,5y(2i-1) + 0,5y(2i+1) 

Ou seja, em toda a figura redimensionada, os valores dos 
pixels obedecem à mesma combinação linear dos pixels 
adjacentes e, neste caso simples, caracteriza uma evidência 
que a imagem foi manipulada. Esta característica não é 
limitada à duplicação de imagens e cada tipo de rearranjo 
(redimensionar, esticar, estreitar, alongar, achatar, girar, etc.) 
insere correlações periódicas semelhantes.  

Combinação 

Uma forma comum de manipulação de fotografias é a 
combinação digital de partes de dois ou mais originais em uma 
única imagem. Quando este trabalho é realizado com cuidado, 
as bordas entre as regiões combinadas podem ser 
imperceptíveis visualmente, mas corrompem as relações entre 
os valores estatísticos da imagem, que podem ser utilizados 
para detectar a fraude. 

Estatísticas 

Uma imagem em tons de cinza com pixels representados por 
8 bits e tamanho nxn pode comportar 256nxn valores 
diferentes. Considerando-se n=10 pixels, existe um número 
possível de 10240 imagens diferentes (mais que o número 
estimado de átomos para o universo). É extremamente 
improvável que todo este número absurdo de possibilidades 
tenha condições de representar imagens com algum significado 
e isto sugere que fotografias contenham propriedades 
estatísticas específicas. Trabalhos desenvolvidos pela equipe 
do Dr. Hany Farid no Dartmouth College [04] e por cientistas 
da Universidade de Uludag na Turquia [07] exploram 
regularidades estatísticas (leis estatísticas e probabilidades 
para a previsão de eventos) de imagens naturais para 
identificar vários tipos de manipulações. 

VIII.Formatos de Imagens 

A primeira regra de qualquer trabalho investigativo é 
preservar a evidência e, de acordo com esta premissa, os 
esquemas de compressão de imagens com perdas podem ser 
considerados os piores inimigos de uma análise forense. O 
irônico, entretanto, é que as propriedades exclusivas de uma 
compressão com perdas podem ser exploradas para identificar 
manipulações em imagens digitais. 

A maioria das câmeras utiliza o formato JPEG para guardar 
fotografias porque este esquema de compressão (com perdas) 
permite alguma flexibilidade em relação à economia de espaço 
para armazenamento.  Os fornecedores configuram seus 
produtos para obter um balanço entre qualidade e taxas de 
compressão de acordo com suas especificações ou 
conveniências comerciais. Estas características podem ser 
utilizadas pela forense digital para individualizar um 
fabricante/modelo.   

Acompressão mais comum do JPEG para uma imagem RGB 
é realizada de acordo com o seguinte procedimento: 

1. A imagem RGB é convertida para o espaço YUV15

(luminância/crominância); 
2. As matrizes de crominância (U e V) são reduzidas na 

taxa de 2:1; 
3. A matriz de luminância não é reduzida porque o olho 

humano é mais sensível às tonalidades de cinza que às 
tonalidades das cores; 

4. Cada canal é particionado em blocos de 8x8 pixels; 
5. Os valores são centrados no valor médio (convertidos 

de [0, 255] para        [-128, 127]; 
6. Cada bloco é convertido para o espaço de frequências 

usando uma DCT bidimensional; 
7. Dependendo da frequência, cada coeficiente DCT (c)  é 

reduzido por um fator q (c/q).  
A complementação deste processo encerra a primeira fase 

do JPEG. A compressão final é especificada como uma tabela 
de quantização de 192 valores – um conjunto de 8x8 associado 
a cada frequência, para cada um dos três canais (Y, U e V). 
Para taxas de compressão reduzidas estes valores tendem para 
1 e aumentam para taxas mais altas. Com algumas variações, a 
sequência descrita é utilizada pelos codificadores JPEG de 
câmeras digitais e softwares de edição de imagens [05]. A 
primeira fonte de variação destes codificadores é a escolha da 
tabela de quantização e, desta forma, uma assinatura digital da 
fonte de origem está associada a cada imagem JPEG. Esta 
assinatura pode, por exemplo, identificar um software de 
edição. A tabela de quantização pode ser extraída ou estimada 
a partir de um arquivo JPEG como descrevem os estudos de 
Zhigang Fan e Ricardo de Queiroz [10]. 

Importante notar que as tabelas de quantização podem 
mudar em função das opções de maior ou menor qualidade e 

15  A luminância (Y) é uma escala de representação numérica do cinza, 
enquanto a crominância são duas escalas numéricas, U (tonalidade) e V 
(saturação) que juntas representam as cores. A escala de luminância por 
convenção utiliza valores entre 16 (preto absoluto) e 235 (branco 
absoluto e a escala de crominância contém valores que variam entre 16 e 
240; 



106

que equipamentos de fabricantes distintos podem ter tabelas 
semelhantes. Apesar disto, estas características habilitam um 
tipo de balística digital onde a fonte de uma imagem pode ser 
confirmada ou negada. 

Dupla Compressão 

Uma imagem digital alterada exige que, pelo menos, a 
original seja carregada por um software, editada e o resultado 
salvo. Como a maioria das imagens é armazenada em JPEG, é 
lícito imaginar que tanto o original como o resultado da 
alteração, estejam neste formato. Ou seja, o arquivo alterado é, 
na melhor hipótese, comprimido duas vezes. Devido à perda 
de qualidade da imagem na compressão JPEG, a duplicidade 
do procedimento introduz características de processo 
(artifacts) específicas, que não estão presentes em imagens 
comprimidas uma única vez (assumindo que a fotografia não 
tenha sido recortada ou redimensionada antes da segunda 
compressão). A presença destas características de processo 
pode ser utilizada como evidência que a imagem, de alguma 
forma, foi manipulada. A dupla compressão do JPEG não 
prova necessariamente que houve uma adulteração maliciosa 
porque é possível, inadvertidamente, salvar uma imagem 
depois de visualizar com um software de edição.   

A seção anterior descreveu que o coeficiente DCT c é o 
modo inicial como a compressão é realizada, descrita como: 

qa(c) = [c/a], 

onde a identifica a etapa da quantização (um valor inteiro 
positivo). O processo inverso (dequantização) retorna os 
valores quantizados para os seus limites originais:

qa
-1(c) = [ac]. 

Como na quantização alguns valores são perdidos16, o 
processo não é totalmente reversível e o resultado da 
dequantização pode ser diferente do original (características 
do processo).  

A dupla quantização resultante da dupla compressão é 
expressa por: 

qab(c) =  [[c/b][b/a]] 

onde a e b são etapas do processo.  

A dupla quantização pode ser representada como uma 
sequência de três etapas:

1. Quantização da etapa b; 
2. Dequantização da etapa b; 
3. Quantização da etapa a. 

A dupla quantização duplica as características de processo 
(artifacts) e cria descontinuidades que podem ser reconhecidas 
por um software de análise de pixels. 

16  Na DCT os valores são arredondados para conjuntos de números mais 
comuns e, no processo inverso, os valores originais podem ser perdidos. 

Compressão JPEG 

A base da compressão JPEG, como foi descrito nas seções 
anteriores, é realizada com a transformação DCT em blocos de 
8x8 pixels. Como cada bloco 8x8 é individualmente 
transformado e quantizado, as características do processo 
aparecem nas bordas de blocos adjacentes (Figura 5) na forma 
de descontinuidades (edges) verticais e horizontais. Quando a 
imagem é manipulada, estas características são perturbadas.   

Em função dos resultados de processo (artifacts), as 
diferenças entre valores de pixels tendem a ser menores dentro 
dos blocos em relação às bordas. Quando uma imagem é 
recortada e recomprimida, novos blocos de resultados de 
processo podem ser introduzidos e não estão necessáriamente 
alinhados com as bordas originais [09]. As diferenças de valor 
entre pixels devido aos resultados do processo aparecem em 
conjuntos de 4 pixels internos ao bloco 8x8 JPEG ou que 
sobrepõem-se entre blocos JPEG. Um histograma destas 
diferenças pode ser computado para todos os blocos 8x8 não 
sobrepostos e oferecer como resultado uma matriz 8x8 de 
“resultados de processo” citada na literatura técnica como 
BAM17. Em imagens não comprimidas os valores desta matriz 
são randomicos enquanto para imagens comprimidas existe um 
padrão específico. Quando uma imagem é recortada e 
recomprimida este padrão é destruído.  

Em um estudo entitulado “Detecting digital image forgeries 
by measuring inconsistencies of blocking artifact” [08] os 
autores descrevem como detectar manipulações a partir de 
inconsistências dos resultados de processo em matrizes BAM. 
Escolhendo uma região da imagem presumivelmente autêntica, 
o nível de quantização é inicialmente estimado para cada uma 
das 64 frequências DCT. Inconsistências entre os coeficientes 
DCT “D” e a quantização estimada “Q” são computadas por: 

Variações de B através da imagem são utilizadas para 
detectar regiões manipuladas. 

17  Blocking Artifact Matrix, criada a partir da análise dos resultados de 
processos (artifacts) durante a compressão de uma imagem.   

Figura 5: Bordas entre blocos adjacentes onde aparecem as 
características de processo na compressão JPEG 
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IX. Conclusões 

Com a abundância e qualidade da oferta de software 
gráfico, atualmente a manipulação de imagens digitais é fácil, 
rápida e difícil de ser detectada. Os casos de fraudes 
fotográficas estão em escala crescente e, com os recursos 
existentes, o que aparece (ou não) em uma fotografia é 
irrelevante. Ver não significa mais crer. Em um ambiente onde 
todos podem ter uma máquina fotográfica digital e o 
Photoshop18 é muito fácil de usar, o desenvolvimento de 
técnicas eficientes para identificação de fraudes digitais é uma 
necessidade urgente para o sistema judicial, uma área onde 
uma fotografia alterada pode incriminar um inocente, libertar 
um culpado ou simplesmente causar confusão.  

As técnicas que permitem a manipulação de fotografias 
crescem com a mesma intensidade dos esforços para inibir esta 
prática. Se as técnicas de identificação de fraudes são públicas 
e têm ampla divulgação, as que facilitam alterações em fotos 
digitais podem não ser discutidas em fóruns técnicos, artigos 
publicados ou convenções de pesquisadores. O esforço 
realizado para identificar manipulações visa aumentar o custo 
das fraudes em imagens digitais e, consequentemente, torná-las 
inacessíveis para a maioria das pessoas.  

Pelos resultados que apresenta, a análise estatística de 
pixels, que detecta anomalias introduzidas nos componentes 
básicos das imagens por processos de manipulação de 
registros digitais, é um dos processos mais promissores para a 
identificação de fraudes. Toda a manipulação de uma imagem 
digital cria um padão específico que pode identificar, de forma 
inequívoca, que o registro original foi alterado.  

Uma imagem modificada por computador, em uma visão 
realista, tem um padrão estatístico de pixels totalmente 
diferente das fotografias criadas em uma câmera. A análise 
criteriosa destes padrões identifica, com alto grau de 
confiabilidade, se uma foto sofreu alterações ou não.  
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Resumo – Este artigo apresenta as ferramentas EspiaMule e 

Wyoming Toolkit que são utilizadas para auxiliar na identificação 
dos responsáveis pela disponibilização de material de exploração 
sexual infanto-juvenil em redes de compartilhamento de arquivos 
do tipo peer-to-peer. Ademais, é apresentado um estudo de caso 
de utilização dessas ferramentas, levando em consideração a 
situação brasileira em relação à divulgação desse tipo de 
material. 
 

Palavras-chave – P2P, peer-to-peer, eDonkey2000, Kad, 
Gnutella, EspiaMule, Wyoming ToolKit, WTK, pedofilia e perícia 
forense. 
 

I. INTRODUÇÃO 
A exploração sexual infanto-juvenil é um dos problemas 

que, atualmente, mais preocupa a sociedade brasileira e 
mundial. Apesar desse tipo de exploração consistir em um 
problema antigo, a Internet tem fornecido novos meios para a 
publicação e distribuição de material a este respeito, 
aumentando, em muito, o seu alcance. Entre esses novos 
meios, podem ser citados o correio eletrônico, as redes sociais, 
as ferramentas de comunicação instantânea e as redes de 
compartilhamento de arquivos do tipo peer-to-peer. 

Em especial, o desenvolvimento das redes de 
compartilhamento de arquivos do tipo peer-to-peer possibilitou 
aos usuários da Internet a troca de arquivos sem a necessidade 
de servidores centralizados [3, 4, 6]. Tal característica, além 
de, potencialmente, aumentar as taxas de transmissão de dados, 
já que é eliminada a necessidade de um servidor central, 
também cria dificuldades na identificação dos responsáveis 
pela disponibilização ou distribuição indevida de certos tipos 
de arquivos. Entre esses arquivos encontram-se material 
protegido por direitos autorais distribuídos sem autorização e 
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material relacionado a outros ilícitos penais como 
discriminação, calúnia, difamação, injúria, estelionato, 
incitação e apologia ao crime e exploração sexual infanto-
juvenil. 

É importante observar que existem diversas redes de 
compartilhamento de arquivos do tipo peer-to-peer. Segundo 
dados de pesquisa desenvolvida pelo IBOPE/Netrating [9], em 
setembro de 2008, 42,9% dos internautas residenciais 
brasileiros usaram aplicativos de compartilhamento de arquivos 
do tipo peer-to-peer. Segundo essa mesma pesquisa, os 
aplicativos mais populares são o eMule, o Limewire e o Ares 
Galaxy,  sendo utilizados, respectivamente,  por 14,2%, 8,5% e 
8,4% dos internautas residenciais brasileiros. Enquanto o 
aplicativo eMule utiliza as redes eDonkey2000 e Kad, os 
aplicativos Limewire e Ares Galaxy utilizam, respectivamente, 
as redes Gnutella e Ares. 

A identificação dos responsáveis pela disponibilização de 
material de exploração sexual infanto-juvenil é uma atividade 
complexa e, geralmente, envolve uma série de questões. As 
ferramentas EspiaMule e Wyoming ToolKit (WTK) auxiliam 
nessa identificação fornecendo, entre outras informações, o 
endereço IP (Internet Protocol) e o identificador do aplicativo 
(hash do aplicativo) utilizados pelos computadores que estão 
disponibilizando esse material nas redes eDonkey2000, Kad e 
Gnutella. 

Este artigo tem como objetivo apresentar as principais 
características das ferramentas EspiaMule e WTK, além de 
propor um estudo de caso para cada uma das ferramentas na 
tentativa de identificar qual delas melhor se aplica, levando em 
consideração a casuística no Brasil em relação à divulgação de 
material de exploração sexual infanto-juvenil nas redes de 
compartilhamento de arquivos do tipo peer-to-peer [5]. 

 

II. ESPIAMULE 
A ferramenta EspiaMule foi idealizada e desenvolvida pelos 

Peritos Criminais Federais Guilherme Martini Dalpian e 
Carlos Augustus Armelin Benites do Departamento de Polícia 
Federal do Brasil. O EspiaMule foi criado a partir do código 
fonte original do aplicativo eMule com a finalidade de realizar 
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o monitoramento das redes eDonkey e Kad utilizadas por este 
aplicativo [1, 7]. 

Na implementação do EspiaMule, o código fonte do 
aplicativo eMule foi modificado com os seguintes objetivos: 
1) Localizar nas redes eDonkey e Kad os endereços IP que 

estejam compartilhando materiais ilícitos, como, por 
exemplo, pornografia infanto-juvenil; 

2) Não permitir o envio (upload) de arquivos para outros 
usuários da rede. 

A Figura 1 mostra a interface inicial do aplicativo 
EspiaMule. 

 

 
O Espiamule pode ser utilizado para identificar 

computadores na Internet que estejam compartilhando qualquer 
tipo de arquivo relacionado a ilícitos penais. Utilizando o 
EspiaMule pode ser feito o download de arquivos a partir de 
links ED2K ou buscas por palavras-chave contidas nos nomes 
dos arquivos procurados. 

Ao se realizar o download de um arquivo a partir de seu link 
ED2K, há garantia de que os computadores localizados na 
rede, realmente, compartilham o arquivo ou parte dele. Esta 
garantia não existe no caso de buscas por palavras-chave, já 
que os arquivos localizados podem conter os termos 
pesquisados, mas os seus conteúdos não estarem relacionados 
às buscas realizadas. 

Um link ED2K identifica um arquivo na Internet de forma 
única através de seu código hash (gerado pelo algoritmo 
MD4). Um link ED2K para um arquivo apresenta o seguinte 
formato:  

 
O campo “nome do arquivo” representa o nome do arquivo 

com sua extensão (exemplo “Exemplo.jpg”), o campo 
“tamanho” representa o tamanho do arquivo em bytes 
(exemplo 97525) e o código hash é o identificador do arquivo 
(exemplo 34008ED7063170DCA3707EA59B48CE59). 

Para possibilitar um melhor controle sobre os arquivos que 
estão sendo baixados (download) da Internet, o aplicativo 

EspiaMule divide-os em partes de aproximadamente 9 MB. 
Assim, o código hash de um arquivo que foi totalmente 
baixado é a combinação do código hash de cada uma das 
partes desse arquivo. 

Para localizar na Internet computadores que estejam 
compartilhando arquivos, por exemplo, relacionados à 
pornografia infanto-juvenil, basta gerar uma lista contendo os 
links ED2K destes arquivos e utilizar a ferramenta EspiaMule 
para realizar o download desses arquivos. O EspiaMule irá 
criar automaticamente um arquivo de log (formato csv) 
contendo o endereço IP, hash do aplicativo, nome do país, 
nome do arquivo, hash do arquivo, data e hora dos 
computadores compartilhando os arquivos na rede. O fuso 
horário utilizado na hora é o horário brasileiro (sem horário de 
verão, GMT -0300). 

Ao ser instalado em um computador, o EspiaMule gera 
automaticamente um hash que identifica o aplicativo daquela 
instalação de forma única na rede. O hash do aplicativo é 
persistente entre várias conexões sendo substituído somente no 
caso de uma nova instalação do aplicativo. 

O arquivo de log pode ser processado utilizando um 
programa em Java, denominado eMuleWhoisParser, que separa 
automaticamente os usuários por provedor de acesso através de 
pesquisas a serviços do tipo WHOIS para os endereços IP 
localizados no Brasil e agrupa os usuários com diversos 
arquivos compartilhados a partir do hash do aplicativo ou pelo 
endereço IP utilizado. 

Ressalta-se que o nome de um arquivo compartilhado nas 
redes eDonkey e Kad é escolhido de forma arbritária e pode 
não corresponder a seu conteúdo. Dessa forma, como muitos 
usuários dessas redes fazem downloads de arquivos a partir de 
buscas por termos contidos em seus nomes desses arquivos, é 
possível que sejam baixados arquivos com conteúdo diferente 
do desejado. Assim, é importante que a utilização do aplicativo 
Espiamule seja focada em usuários que compartilhem vários 
arquivos com conteúdo ilícito (por exemplo, cinco ou mais 
arquivos). Isto tenderia a diminuir a quantidade de usuários 
identificados pelo EspiaMule que, porventura, teriam feito o 
download de arquivos com conteúdo diferente do desejado. 

 

III. WYOMING TOOLKIT (WTK) 
A ferramenta WTK foi desenvolvida no contexto da 

Operação Fairplay que consiste em um esforço cooperativo 
internacional desenvolvido por diversas instituições policiais 
espalhadas no mundo e tem o intuito de combater crimes 
relacionados à divulgação e distribuição de material de 
exploração sexual infanto-juvenil na Internet. Em especial, esta 
ferramenta permite localizar e documentar informações sobre 
arquivos disponibilizados na rede de compartilhamento de 
arquivos do tipo peer-to-peer denominada Gnutella [2]. 

O pacote WTK consiste em uma série de aplicativos e uma 
base de dados mantida pela Divisão de Investigações Criminais 

 

 
Fig. 1. Interface inicial do aplicativo EspiaMule. 
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do Estado de Wyoming nos Estados Unidos da América. 
Atualmente, essa base de dados encontra-se em processo de 
replicação, sendo que cópias da mesma devem ser mantidas no 
Canadá e na Austrália. Os usuários licenciados do pacote 
WTK podem registrar informações de suas investigações e 
acessar dados de investigações empreendidas por outras 
instituições policiais. Entre as informações mantidas na base 
de dados, encontram-se uma lista de códigos hash de arquivos 
relacionados à exploração sexual infanto-juvenil e dados 
históricos sobre endereços IP e códigos hash de aplicativos 
que foram identificados, em algum momento, como detentores 
desses arquivos. Um hash de aplicativo consiste em um valor 
que identifica unicamente um cliente da rede Gnutella. É 
importante ressaltar que, como não há um controle a respeito 
dos dados repassados das investigações, tais dados devem ser 
usados apenas como indicativos e necessitam de confirmação 
de cada usuário que utiliza o pacote WTK. 

Entre as ferramentas que compõe o pacote WTK estão o 
WTK-cliente, desenvolvido por Flint Waters, Agente Especial 
da Divisão de Investigações Criminais do Estado de Wyoming, 
bem como, o GnuWatch e o Peer Spectre, desenvolvidos por 
William Wiltse, integrante do Departamento de Polícia de 
Salem no Oregon. 

A. WTK-cliente 
 A ferramenta WTK-cliente deve ser usada em conjunto com 

um aplicativo cliente da rede Gnutella e permite o registro e o 
acesso a informações da base de dados do pacote WTK. 
Embora a sua utilização não seja obrigatória, o WTK-cliente 
foi otimizado para uso em conjunto com o aplicativo Phex, um 
cliente da rede Gnutella de código aberto. Por meio do cliente 
Gnutella escolhido, deve ser feita uma busca por termos 
relacionados à exploração sexual infanto-juvenil, sendo 
retornada uma lista de nomes de arquivos que contém esses 
termos e os códigos hash desses arquivos. Então, o WTK-
cliente deve ser utilizado para identificar quais códigos hash 
obtidos são cadastrados como pertencentes a arquivos de 
exploração sexual infantil. Em seguida, o cliente Gnutella deve 
ser utilizado para identificar os computadores dessa rede que 
estão fornecendo os arquivos com os códigos hash 
identificados no passo anterior. De cada computador 
identificado é recuperado o seu endereço IP e o hash do 
aplicativo cliente da rede Gnutella que está sendo executado. 
Por fim, o WTK-cliente deve ser utilizado para cadastrar os 
endereços IP recuperados e verificar a possível localização 
física aproximada desses endereços. As informações de 
localização retornadas incluem a latitude e longitude e, muitas 
vezes, a cidade, o estado e o país. Tais informações são 
especialmente importantes para a realização de investigações 
restritas a apenas uma região [2]. A Figura 2 mostra a interface 
inicial do aplicativo WTK-cliente. 

 

 

B. Peer Spectre 
A ferramenta Peer Spectre realiza, continuamente, buscas na 

rede Gnutela e identifica computadores dessa rede que contêm 
arquivos de exploração sexual infanto-juvenil. Dessa forma, o 
trabalho desenvolvido em conjunto pelo WTK-cliente e pelo 
aplicativo cliente da rede Gnutella, descrito na seção anterior, é 
realizado sem a necessidade de interação constante com o 
usuário. Os endereços IP dos computadores identificados pela 
ferramenta Peer Spectre são retornados em um arquivo de log 
[2]. A Figura 3 mostra a interface inicial do aplicativo Peer 
Spectre. 

 

 

C. GnuWatch 
A ferramenta GnuWatch permite o monitoramente contínuo 

de um conjunto de endereços IP previamente identificados por 
outras ferramentas. Por meio do GnuWatch é possível verificar 
quando determinados computadores que possuem os endereços 
IP identificados estão conectados na rede Gnutella, bem como 
baixar os arquivos disponibilizados por esses computadores 
[2]. A Figura 4 mostra a interface inicial do aplicativo 
GnuWatch. 

 

 
Fig. 3. Interface inicial do aplicativo Peer Spectre. 

 
Fig. 2. Interface inicial do aplicativo WTK-cliente. 
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IV. MATERIALIDADE E AUTORIA 
As ferramentas EspiaMule e WTK fornecem o endereço IP e 

o identificador do aplicativo que estão compartilhando 
arquivos pesquisados. Essas duas informações são essenciais 
no estabelecimento da materialidade do ilícito penal e na 
tentativa de identificar sua autoria. 

A. Materialidade 
A materialidade pode ser comprovada por meio da 

localização de arquivos que estão sendo compartilhados com 
outros usuários da rede. Todavia, ressalta-se que é necessário 
ter certeza que os arquivos compartilhados possuem, 
realmente, conteúdo que caracterize um ilícito penal, como, 
por exemplo, exploração sexual infanto-juvenil. 

B. Autoria 
A autoria do ilícito penal não é fácil de ser identificada, pois 

encontrar o endereço IP e o hash do aplicativo utilizado no 
compartilhamento dos arquivos não significa identificar as 
pessoas responsáveis pelo compartilhamento, haja visto que o 
computador utilizado pode estar localizado, por exemplo, em 
uma lan house, empresa ou residência onde várias pessoas 
compartilham o mesmo computador. 

Outros fatores que dificultam a identificação dos 
responsáveis pelos compartilhamentos são a utilização de: 
1) NAT (Network Address Translation). 
2) Endereço IP dinâmico. 
3) Proxy. 

Nesses casos, normalmente, é necessário um pedido de 
quebra de sigilo telemático para que, a partir do endereço IP, 
bem como data e hora (fuso horário), seja solicitado ao 
provedor de acesso à Internet o fornecimento do endereço e do 
responsável pelo terminal telefônico ou de dados que utilizou 
o IP na data e hora informadas. Outra dificuldade encontrada 
na identificação da autoria do ilícito penal é que o hash do 
aplicativo é passível de ser clonado. 

Apesar das dificuldades mencionadas, uma vez que um 

usuário da rede usando um determinado computador aparece 
nas relações de endereços IP geradas pelas ferramentas 
EspiaMule e WTK, significa que esse usuário compartilha ou 
compartilhou com outros usuários da rede pelo menos um dos 
arquivos pesquisados (ou parte do arquivo). Assim, a partir da 
localização física do computador que compartilhou os 
arquivos, o hash do aplicativo pode ser utilizado na tentativa 
de estabelecer a autoria do ilícito penal. 

A confirmação de que o hash do aplicativo no computador 
localizado correponde a um hash monitorado pode ainda não 
ser suficiente para comprovar a autoria. Uma perícia nesse 
computador e uma investigação apurada podem ser necessárias 
para se chegar às pessoas responsáveis pelo compartilhamento 
dos arquivos. 

V. ESTUDO DE CASO 
Nesta seção é proposto um estudo de caso para as 

ferramentas EspiaMule e WTK com a finalidade de identificar 
qual delas melhor se aplica à casuística no Brasil em relação à 
divulgação de material de exploração sexual infanto-juvenil 
nas redes de compartilhamento de arquivos peer-to-peer. 

Sobre os resultados expostos a seguir, vale ressaltar que a 
localização dos endereços IP identificados pelas ferramentas 
foi realizada de forma automatizada. 

A. Estudo de Caso 1 (EspiaMule) 
Conforme explicado na Seção II, o EspiaMule utiliza links 

ED2K para fazer o download de arquivos e registrar as 
informações que possibilitam a identificação do computador 
responsável pelo compartilhamento. Como o foco do artigo é 
direcionado para a repressão à exploração sexual infanto-
juvenil, faz-se necessária a utilização de um conjunto de 
códigos hash gerados a partir de arquivos contendo material 
relacionado à exploração sexual infanto-juvenil. Neste estudo 
de caso, foram utilizados 131 links ED2K referentes a arquivos 
comprovadamente relacionados à exploração sexual infanto-
juvenil. 

No dia 14 de julho de 2009, às 17h30min, foi iniciado o 
processo de busca nas redes eDonkey e Kad pelos 
computadores que estavam, naquele momento, compartilhando 
pelo menos parte de um dos arquivos contidos na lista de links 
ED2K pesquisados. O processo de buscas foi finalizado às 
10h02min do dia 16 de julho de 2009. Os resultados obtidos 
foram registrados em um arquivo de log. 

Foi utilizado o programa eMuleWhoisParser, com o arquivo 
de log gerado pelo EspiaMule, para retirar as ocorrências de 
endereços IP duplicados e identificar os endereços IP 
localizados no Brasil. O programa eMuleWhoisParser 
possibilita que os dados gerados sejam agrupados por provedor 
de acesso, facilitando o processo de investigação iniciado após 
a obtenção dos endereços IP. No Brasil, foram encontrados 
118 diferentes provedores de acesso à Internet ou empresas que 
contratam acesso à Internet com endereço IP dedicado. 

 
Fig. 4. Interface inicial do aplicativo GnuWatch. 
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Analisando o arquivo de log, também foi verificado que 
42.814 endereços IP, em 107 países, compartilham pelo menos 
parte de um dos arquivos pesquisados. No Brasil, foram 
encontrados 1.120 endereços IP e 997 códigos hash de 
aplicativos compartilhando os arquivos pesquisados. Nas 
Figuras 5 e 6, são ilustrados os países onde estavam 
localizadas as maiores quantidades de endereços IP e códigos 
hash de aplicativos. 

 

 

 
No que diz respeito aos aplicativos localizados no Brasil, a 

maior parte estava compartilhando apenas um dos arquivos 
pesquisados. Na Figura 7, é ilustrado o número de aplicativos 
localizados no Brasil compartilhando arquivos. 

 

 

B. Estudo de Caso 2 (WTK) 
Para a realização do estudo de caso do pacote WTK, a 

ferramenta Peer Spectre foi executada das 9h00min do dia 16 
de julho de 2009 até as 9h00min do dia seguinte. Essa 
ferramenta foi utilizada por não exigir interação constante com 
o usuário. Durante o período citado, a ferramenta Peer Spectre 
realizou buscas por arquivos cujos nomes contêm termos 
relacionados à exploração sexual infantil e comparou os 
códigos hash dos arquivos encontrados com uma base de 
dados local de códigos hash de arquivos conhecidos. Os 
resultados da execução foram armazenados em um arquivo de 
log. 

No período de execução, a ferramenta Peer Spectre 
localizou 479 arquivos relacionados à exploração sexual 
infanto-juvenil com códigos hash conhecidos. Tais arquivos 
estavam sendo fornecidos por 310 endereços IP diferentes. 
Conforme ilustrado na Figura 8, a maior parte dos endereços 
IP localizados encontrava-se nos Estados Unidos da América. 
Ressalta-se que nenhum desses endereços IP encontrava-se no 
Brasil. 

 

 
Observou-se ainda que, dos 310 endereços IP identificados, 

137 estavam compartilhando apenas 1 arquivo e 79 estavam 
compartilhando 5 ou mais arquivos. Ademais, dos 79 
endereços IP compartilhando 5 ou mais arquivos, 55 estavam 
localizados nos Estados Unidos da América. Mais informações 
são ilustradas nas Figuras 9 e 10. 

 

 
 

 
Fig. 9. Número de endereços IP compartilhando arquivos. 

 
Fig. 8. Localização dos endereços IP identificados pelo Peer Spectre. 

 
Fig. 7. Número de aplicativos localizados no Brasil compartilhando 
arquivos. 

 
Fig. 6. Localização de códigos hash de aplicativo identificados pelo 
EspiaMule. 

 
Fig. 5. Localização de endereços IP identificados pelo EspiaMule. 
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VI. CONCLUSÃO 
Conforme o observado nos testes realizados, a ferramenta 

EspiaMule identificou uma quantidade muito maior de 
endereços IP compartilhando arquivos relacionados à 
exploração sexual infanto-juvenil. Além disso, uma parte 
significativa desses endereços IP estava localizada no Brasil. 
Por sua vez, a ferramenta Peer Spectre, integrante do pacote 
WTK, não identificou nenhum endereço IP localizado no 
Brasil compartilhando arquivos relacionados à exploração 
sexual infanto-juvenil. Tal situação é condizente com os dados 
expostos na Seção I que apontam que a maior parte dos 
usuários residenciais de Internet no Brasil utiliza o aplicativo 
eMule. Ademais, cada ferramenta estudada utiliza bases de 
dados (de códigos hash de arquivos) diferentes, podendo 
influenciar nos resultados obtidos. 

Cabe ressaltar que as ferramentas EspiaMule e WTK 
trabalham com diferentes redes de compartilhamento de 
arquivos do tipo peer-to-peer e podem ser utilizadas de forma 
complementar. 

Por fim, é importante notar que são necessárias 
investigações adicionais para determinar a autoria dos 
resultados obtidos por tais ferramentas. 
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Resumo — A Operação Carrossel, deflagrada em dezembro de 
2007 pelo Departamento de Polícia Federal, teve como objetivo 
principal o combate à divulgação de material contendo 
pornografia infanto-juvenil através da Internet. Durante os 
exames periciais no material de informática apreendido na 
residência de um dos investigados, foram encontradas imagens 
amadoras em que uma adolescente aparecia sendo abusada 
sexualmente. Diante disso, buscas por novas evidências foram 
realizadas nos arquivos multimídia contidos nas mídias digitais, 
onde foram encontrados indícios suficientes que comprovassem o 
local da agressão, as pessoas envolvidas e a produção e 
transmissão de pornografia infanto-juvenil. Logo, as evidências 
do crime foram encontradas a partir de exames de computação 
forense, desencadeando algumas ações por parte da Autoridade 
Policial junto ao Poder Judiciário, que resultaram na prisão do 
agressor. 

Palavras-Chave — computação forense, pedofilia, produção de 
pornografia infanto-juvenil, compartilhamento de arquivos, 
multimídia. 

I. INTRODUÇÃO

a data de 20 de dezembro do ano de 2007, o 
Departamento de Polícia Federal deflagrou a Operação 

Carrossel, noticiada em diversos meios de comunicação [1], 
[2], [3], que possuía como principal objetivo combater a 
exploração sexual de crianças e adolescentes e a divulgação de 
material contendo pornografia infanto-juvenil (PIJ1) através da 
Internet.  

O conteúdo desse tipo de material está associado ao termo 
pedofilia, que possui diversas definições. Dentre elas, a de 
Delton Croce [4], que assim o conceitua:  

“Desvio sexual caracterizado pela atração por 
crianças ou adolescentes sexualmente imaturos, 
com os quais os portadores dão vazão ao erotismo 
pela prática de obscenidades ou de atos 
libidinosos”.  

Pedro M. S. Eleutério e Marcio P. Machado trabalham no Setor Técnico-
Científico da Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal 
em Mato Grosso do Sul, localizada na Rua Fernando Luiz Fernandes, 122, na 
cidade de Campo Grande, MS. Fone (67) 3368-1206; Fax (67) 3368-1174; E-
mails: pedro.pmse@dpf.gov.br e marcio.mpm@dpf.gov.br. 

Os nomes e imagens das pessoas envolvidas foram modificados a fim de 
evitar que fossem identificadas. 

1 A sigla PIJ será utilizada no restante deste artigo como abreviação da 
expressão “Pornografia Infanto-Juvenil”. 

Na atualidade, o termo pedofilia pode ser entendido como 
distúrbio de conduta sexual, com desejo compulsivo de um 
adulto por crianças ou adolescentes, podendo ter característica 
homossexual ou heterossexual [5]. 

A legislação brasileira ainda não define a conduta típica de 
pedofilia [6], com exceção do art. 241 do Estatuto da Criança 
e do Adolescente [7], [8], que estava em vigor durante a 
Operação Carrossel (foi posteriormente alterado em 25 de 
novembro de 2008 [25], conforme será apresentado na Seção 
VII), que diz em seu caput: 

“Apresentar, produzir, vender, fornecer, divulgar 
ou publicar, por qualquer meio de comunicação, 
inclusive rede mundial de computadores, ou 
internet, fotografias ou imagens com pornografia 
ou cenas de sexo explícito envolvendo criança ou 
adolescente”. 

Os alvos da Operação Carrossel foram obtidos por meio de 
investigações previamente realizadas com a utilização de 
programas desenvolvidos por Peritos Criminais Federais do 
Departamento de Polícia Federal. Tais programas tinham por 
objetivo monitorar a divulgação e o compartilhamento, pelo 
eMule [9], de arquivos de foto e/ou vídeo contendo PIJ. 

O eMule é um software gratuito, de código aberto, 
desenvolvido de forma colaborativa através da Internet e que 
tem como objetivo principal permitir o compartilhamento de 
arquivos entre usuários da rede mundial. Tal programa utiliza 
a tecnologia Peer-To-Peer (P2P), que geralmente estabelece 
uma rede virtual de computadores, na qual não existe a figura 
de um servidor central, pois todos os nós da rede (peers) 
possuem responsabilidades equivalentes [10], [11]. O software
pioneiro no compartilhamento de arquivos foi o Napster [21], 
que, lançado em 1999, revolucionou a forma com que usuários 
de todo o mundo compartilhavam música, principalmente no 
formato MPEG-1/2 Audio Layer 3 (MP3) [14], [23]. 

Após as investigações preliminares, a Operação Carrossel 
foi realizada simultaneamente em quatorze Estados da 
Federação e no Distrito Federal [3]. Durante os exames 
realizados na residência de um dos investigados no dia da 
operação, foram encontrados arquivos multimídia contendo 
PIJ em dois discos rígidos e sete CDs (Compact Discs), o que 
resultou na apreensão desses dispositivos. Posteriormente, 
essas mídias seriam submetidas a exames periciais, a fim de 
verificar se houve divulgação e/ou compartilhamento de 
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material contendo PIJ. Ainda no local, os Peritos Criminais 
Federais verificaram que o programa eMule estava instalado 
no computador encontrado, porém nenhum arquivo com 
conteúdo suspeito estava sendo compartilhado. 

II. PROCEDIMENTOS PERICIAIS INICIAIS

A. Caracterização e Preservação do Material Apreendido
O material apreendido durante as buscas na residência do 

alvo consistia de dois discos rígidos e sete CDs. Um dos 
discos rígidos possuía o sistema operacional “Microsoft 
Windows XP” instalado na unidade C. 

Com o uso do equipamento Logicube Forensic Talon [17], 
que preserva os dados originais dos dispositivos a serem 
copiados, por meio de mecanismo bloqueador de escrita de 
dados, foi então realizada a preservação das evidências, a 
partir da criação de cópias (bit a bit) do material questionado. 
Em seguida, com a utilização do software Access Data 
Forensic ToolKit [13], foram realizados os seguintes 
procedimentos nas cópias geradas: indexação de dados [18]; 
recuperação de arquivos previamente apagados; pesquisas com 
o uso de palavras-chave; e operação conhecida como Data 
Carving [19], [20], que consiste basicamente na recuperação 
de arquivos a partir da varredura de todo o conteúdo de uma 
mídia digital, em busca de assinaturas de arquivos conhecidos. 

Como resultado dessa etapa, foi possível recuperar e ter 
acesso a todos os arquivos existentes nos materiais 
examinados, incluindo mais de 300.000 (trezentos mil) 
arquivos de imagem e 1.100 (mil e cem) arquivos de vídeo, 
dentre outros de interesse forense. 

B. Buscas Iniciais 
De acordo com a própria natureza dos exames periciais, 

foram realizadas buscas por arquivos suspeitos em todo o 
conteúdo das cópias geradas a partir do material apreendido. 
Posteriormente, após a identificação de tais arquivos, buscas 
por indícios de compartilhamento e/ou divulgação por meio da 
Internet, incluindo o programa eMule, também foram 
realizadas. Os resultados sobre a divulgação de PIJ estão 
detalhados na Seção V. 

Em seguida, os arquivos de imagens existentes no material 
apreendido foram analisados em ordem alfanumérica2 e 
cronológica3, sendo encontradas duas sequências de fotos, 
aparentemente de “produção caseira” (amadoras), mostrando 
possíveis atos de abuso sexual envolvendo uma adolescente. 

A primeira sequência continha 135 (cento e trinta e cinco) 
fotos tiradas, a partir de uma câmera fotográfica Sony DSC-
S650, em um intervalo de aproximadamente uma hora e 
cinquenta minutos, de acordo com as informações obtidas nos 
metadados [15] dos arquivos. As fotos estavam compactadas 
em dois arquivos com extensão “wap” e possuíam nomes 
típicos de uma câmera fotográfica da marca Sony: 
“DSC00235.JPG”, “DSC00236.JPG” até “DSC00369.JPG”. 

2 Ordenação considerando os nomes dos arquivos de imagens.  
3 Ordenação considerando os atributos “data de última modificação” e 

“data de criação” dos arquivos de imagens. 

Apesar da “estranha” extensão “wap”, tais arquivos possuíam 
características de serem compactados com o conhecido 
formato “zip”, tipo de compressão de dados digitais sem perda 
[14], e possuíam datas de “27/10/2007”. 

A segunda sequência de fotos continha mais 13 (treze) 
imagens, produzidas em um intervalo de aproximadamente 
seis minutos, com características similares às anteriores. São 
elas: nomes dos arquivos “DSC01947.JPG”, 
“DSC01948.JPG” até “DSC01959.JPG”; armazenamento na 
mesma pasta, e; compactação em um arquivo com a “estranha” 
extensão “wap”, que também se tratava de um arquivo “zip”. 
Tal arquivo compactado possuía data de “03/11/2007”. 

C. Análise Inicial 
Por meio da análise dos metadados dos arquivos contidos 

nos materiais apreendidos, constatou-se que a data do arquivo 
mais recente encontrada foi “20/12/2007”, justamente a data 
da apreensão desses materiais. Isso indica que a data do 
computador estava configurada corretamente no momento da 
apreensão. Além disso, no material examinado também foram 
encontradas mais de 3.000 (três mil) fotos com as mesmas 
características (modelo de câmera “DSC-S650” e nome de 
arquivo no padrão “DSC***.JPG”). Nesse caso, as datas 
acompanhavam cronologicamente o incremento dos nomes dos 
arquivos de fotos. Nenhuma disparidade que indicasse uma 
provável alteração nas configurações de data e hora do 
computador foi verificada nos discos rígidos. Tais fatos são 
um forte indício de que o sistema operacional não sofreu 
alterações de datas e, sendo assim, é certo que as duas 
sequências de fotos foram tiradas em 27/10/2007 e 
03/11/2007, respectivamente. Nas demais fotos de nome 
“DSC***.JPG”, foi possível observar diversas ocasiões, como 
festas, confraternizações, eventos, com a presença da família 
que residia no local onde a busca foi realizada, incluindo o 
alvo investigado. Tal família era composta por um casal e uma 
sobrinha adolescente. Sendo assim, foram realizadas buscas 
adicionais por novas evidências nos discos rígidos e CDs, que 
pudessem identificar o local e as pessoas envolvidas. 

Por meio da análise das fotos, foi possível observar que 
foram tiradas com o intuito de não mostrar a identidade dos 
envolvidos. Além disso, características como distância, ângulo 
e posição das imagens indicam a ausência de uma terceira 
pessoa durante as duas sequências de fotos. Tais fatores 
contribuíram para aumentar a suspeita de abuso sexual, pois a 
ocultação dos envolvidos, principalmente do agressor, é uma 
prática comum nos casos de pedofilia. 

Segundo o site “Brasil contra Pedofilia” [24], estima-se que 
1% dos brasileiros de até 14 anos sofrem algum tipo de abuso, 
o que totaliza cerca de 500 mil casos por ano. Um número 
interessante é que em 90% dos casos, a agressão ocorre dentro 
da própria casa em que a criança e/ou adolescente reside. 
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III. BUSCAS POR EVIDÊNCIAS DE IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL E 
DAS PESSOAS ENVOLVIDAS

Inicialmente, foram analisadas as duas sequências de fotos, 
a fim de buscar elementos que pudessem estar presentes em 
outros arquivos multimídia contidos nos discos rígidos e CDs 
apreendidos.  

Nas sequências de fotos, foram considerados diversos 
elementos, nomeados de (A) a (M), que são detalhados na 
Tabela 1, utilizados na tentativa de identificar os envolvidos 
que aparecem nas fotos e os locais onde elas foram tiradas.  

   Tabela 1. Elementos analisados nas fotos. 
Elem. Descrição Figuras 

(A) Cama de solteiro em estrutura tubular 1, 6, 7 e 8 

(B) Colcha de cor rosa com elementos 
geométricos

1, 2, 3, 6, 8 e 
9

(C) Lençol com estampa de corações 1, 2, 3, 7, 9 e 
16.

(D) Cortina estampada com flores 1, 6, 7, 8 e  
16.

(E) Boneco azul 1, 8 e 16. 

(F) Boneca Rosa 1, 9 e 16. 

(G) Manta quadriculada com cores claras 1, 2, 3, 9 e 16.

(H) Piso cerâmico quadrado do quarto 1, 8 e 16. 

(I) Anel prateado no terceiro dedo da mão 
esquerda 

3, 4, 10 e 19. 

(J) Aliança na mão esquerda e características 
das mãos do possível agressor

2 e 6 

(K) Cama de casal (lençol branco na Fig. 4) 4 e 11. 

(L) Parede laranja com textura 5, 11, 17 e 
18.

(M) Interruptor de Luz Duplo 5, 17 e 18. 

A. Primeira Sequência de Fotos 
Treze elementos principais, ilustrados nas Figuras 1 a 5, que 

aparecem na primeira sequência de fotos, foram considerados 
e estão presentes na Tabela 1. 

 Nota-se claramente que existem dois ambientes distintos na 
primeira sequência de fotos: (i) na primeira parte, cama de 
solteiro com lençol estampado de corações em quarto com 
paredes de cor bege (Figuras 1 e 3) e; (ii) na segunda parte, 
cama de casal com lençol branco, com uma parede de cor 
laranja ao fundo (Figuras 4 e 5). Os metadados das fotos da 
primeira sequência reforçam essa mudança de ambiente, pois 
indicam uma diferença de cinquenta minutos entre a última 
foto da primeira parte com a primeira foto da segunda parte. 

Nas duas partes da primeira sequência de fotos pode-se 
comprovar que a adolescente é a mesma, em razão dos 
seguintes pontos coincidentes: a camiseta branca com costura 
azul (Figuras 1, 3 e 4); a calcinha, de cor amarela, com as 
inscrições “Capricho” (Figuras 1, 2 e 3 e coberta na Fig. 5), e; 
o anel prateado presente no dedo médio da mão esquerda 

(Figuras 3 e 4), elemento (I) da Tabela 1. Além disso, verifica-
se a existência de uma aliança dourada na mão esquerda do 
possível agressor (Figura 2), elemento (J) da Tabela 1, o que 
indica se tratar de uma pessoa casada. 

Fig. 1.  Ilustra algumas características importantes na primeira sequência de 
135 fotos (primeira parte). 

Fig. 3.  Ilustra algumas características importantes na primeira sequência de 
135 fotos (primeira parte). 

Fig. 2.  Ilustra algumas características importantes na primeira sequência de 
135 fotos (primeira parte). 
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B. Segunda Sequência de Fotos 
Analisando algumas características encontradas na segunda 

sequência de fotos (Figuras 6 e 7), foi possível constatar por 
meio dos elementos (A), (B), (C) e (D), que o ambiente da 
primeira parte da primeira sequência era compatível com o da 
segunda sequência. Além disso, a presença do elemento (J) foi 
também identificada (Figura 6).  

Sendo assim, foram realizadas novas buscas por fotos, 
vídeos e imagens que tentassem identificar o local, as pessoas 
e, principalmente, os treze elementos (A) a (M) anteriormente 
detalhados. Diversas fotos e dois vídeos, que possuíam 
características e particularidades similares às desejadas, foram 
encontrados nos discos rígidos e nos CDs enviados a exame, 
conforme mostram as Figuras 8 a 11. 

C. Identificação do Local 
Observando as Figuras 1 a 7, e comparando aos elementos 

(A), (B), (C), (D), (E), (G) e (H) encontrados nas Figuras 8 e 
9, fica claro que o quarto onde ocorreu o início da primeira 
sequência e toda a segunda sequência de fotos era frequentado 
pela adolescente, sobrinha do casal.  

Os elementos (K) e (L), quando comparados aos 
encontrados na Figura 11, mostram certa compatibilidade 
sobre o provável local da segunda parte da primeira sequência 
de fotos. Tal local também era frequentado pela adolescente, 
conforme mostra a Figura 11 e outros arquivos encontrados 
nos materiais examinados. 

Dois arquivos de vídeo, também encontrados em um dos 
CDs examinados, mostravam a adolescente filmando a casa em 
que ela residia. Diversos elementos ilustrados neste 
documento, como os (A), (B), (D), (G), (H), (K) e (L), 
aparecem nos vídeos e indicam que as duas sequências de 
fotos foram realizadas na mesma casa.  

Além disso, Policiais Federais que cumpriram mandado de 
busca e apreensão na residência do investigado, quando da 
apreensão das mídias computacionais, reconheceram também 
que tais ambientes pertenciam à casa do alvo. 

D. Identificação das Pessoas Envolvidas 
O elemento (I), anel prateado no dedo médio da mão 

esquerda da adolescente, ilustrado nas Figuras 3, 4 e 10, é um 
forte indício de que ela seja a sobrinha do casal. 

Fig. 4.  Ilustra algumas características importantes na primeira sequência de 
135 fotos (segunda parte). 

Fig. 5.  Ilustra algumas características importantes na primeira sequência de 
135 fotos (segunda parte).

Fig. 6.  Ilustra algumas características importantes na segunda sequência de 
13 fotos. 

Fig. 7.  Ilustra algumas características importantes na segunda sequência de 
13 fotos. 

Fig. 8.  Ilustra algumas características importantes presentes em novas fotos 
encontradas. 

Figs. 9 e 10.  Ilustram algumas características importantes presentes em 
novas fotos encontradas. 
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Sobre o possível agressor e autor das fotos, três fatores 
indicam que ele seja o tio da adolescente, morador da casa e 
alvo investigado da Operação Carrossel: (1) todo o material 
foi apreendido em poder dele (era o seu computador pessoal); 
(2) os arquivos com extensão “wap”, que continham as duas 
sequências de fotos, estavam gravados em uma pasta com seu 
nome, e; (3) ele era casado e possuía uma aliança dourada.  

Em outros arquivos não ilustrados neste documento, foram 
encontrados elementos secundários, que fortalecem as 
suspeitas sobre os envolvidos e os locais em que as fotos 
foram tiradas. 

IV. DEMAIS EVIDÊNCIAS ENCONTRADAS

A. Comportamento do Suposto Agressor 
Durante as buscas por mais evidências nos discos rígidos e 

CDs apreendidos, foram encontradas diversas fotos com 
nomes no padrão “dia-mês-ano_xxxx.jpg”. Todas essas fotos 
também estavam armazenadas no diretório com o nome do 
investigado. Grande parte delas possuía características de 
terem sido tiradas por um aparelho de telefonia celular e 
mostrava o cotidiano da família, incluindo festas e demais 
ocasiões registradas. Entretanto, juntamente com esse material, 
foram observadas algumas fotos incomuns, claramente tiradas 
com o intuito de relatar partes do corpo de mulheres no dia-a-
dia, conforme mostram as Figuras 12 e 13.  

Tal comportamento pode indicar uma fixação do autor das 
fotos e possível agressor da adolescente por materiais 
pornográficos. Muitos arquivos contendo pornografia, 
inclusive com crianças e adolescentes, foram encontrados nos 
materiais examinados, conforme apresentado na Seção V. 

B. Identificação da Câmera Fotográfica 
Conforme relatado na Seção II, o metadado “Modelo de 

Câmera” de todas as fotos das duas sequências é “DSC-S650”, 
correspondente a uma câmera fotográfica fabricada pela 
empresa Sony [16].  

Durante os exames periciais, foram observadas quatro fotos 
claramente tiradas pela adolescente diante de um espelho, 
entre elas as Figuras 14 e 15. Nelas, é possível identificar uma 
câmera fotográfica com características compatíveis a Sony 
DSC-S650. Essas quatro fotos também possuem em seus 
metadados o atributo “Modelo da Câmera” como sendo “DSC-
S650”.  

A partir da comparação dos cabeçalhos dos arquivos das 
fotos das duas sequências com as das tiradas diante do 
espelho, foi possível concluir que eles são exatamente iguais 
até o byte 000004B5, com exceção dos bytes que armazenam 
datas. 

Outro fator interessante é que registros do sistema 
operacional, que também foram examinados, indicam que uma 
câmera fotográfica Sony havia sido conectada ao computador, 
via porta USB. 

Portanto, é possível afirmar que a família possuía e utilizava 
uma câmera fotográfica da marca Sony, modelo DSC-S650, e 
que tal câmera foi utilizada para a produção das fotos 
contendo possível abuso sexual. Uma vez que não existia uma 
terceira pessoa durante a produção das fotos das duas 
sequências, o suposto agressor da adolescente é também o 
responsável por essa produção.  

V. MATERIAL CONTENDO PORNOGRAFIA E SUA DIVULGAÇÃO

A. Arquivos contendo Pornografia Infanto-Juvenil 
Conforme previsto pelas investigações, muitos outros 

arquivos, incluindo fotos e vídeos, estavam presentes no 
material apreendido. Em diversos desses arquivos, é clara a 
existência de crianças e/ou adolescentes em posições eróticas 
ou tendo relações sexuais com outras pessoas. 

Um fator importante que pôde ser observado é que a 
maioria dos arquivos contendo PIJ estava compactada em sete 
outros arquivos de nomes “mkt001pt.wap”, “mkt002pt.wap” 
até “mkt007pt.wap”, todos localizados na pasta com nome do 
investigado. Além disso, apresentavam a “estranha” extensão 
“wap”, mas possuíam formato “zip”. Conforme descrito na 
Seção II, Item B, deste artigo, tais arquivos apresentam a 
mesma extensão dos compactados, que contêm as fotos do 

Figs. 14 e 15.  Ilustram parte de fotos tiradas pela adolescente diante de um 
espelho, portando máquina compatível a Sony DSC-S650.

Fig. 11.  Ilustra algumas características importantes presentes em novas fotos 
encontradas.

Figs. 12 e 13.  Ilustram fotografias com claro intuito de relatar partes do 
corpo de mulheres. 
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suposto abuso sexual. Tal fato indica uma tentativa de 
“esconder” imagens com PIJ, por meio de compactação no 
formato “zip” [14] e posterior renomeação com mudança de 
extensão. Porém, tal alteração é facilmente detectável com a 
utilização de ferramentas forenses que analisam a assinatura e 
o cabeçalho dos arquivos. 

B. Divulgação de Pornografia Infanto-Juvenil – programa 
eMule 
Em um dos discos rígidos examinados foi encontrado o 

programa eMule instalado na pasta “Arquivos de 
Programas/eMule”. Nenhum arquivo contendo PIJ estava 
sendo compartilhado, quando da execução do programa. 
Entretanto, o eMule automaticamente registra todos os 
arquivos “baixados” e/ou compartilhados no arquivo 
“known.met”, localizado na subpasta “config”. A partir da 
análise desse arquivo, foi gerada uma lista de todos os 
arquivos já compartilhados pelo programa contendo 
informações como nome, tamanho, hash do tipo eDonkey, data 
de última modificação, requisições recebidas e aceitas e, 
principalmente, a quantidade de bytes transferidos para outros 
usuários na rede. 

O hash do tipo eDonkey é calculado a partir de uma função 
de resumo unidirecional [22], que é comumente utilizada para 
identificar arquivos digitais de forma única. Sendo assim, foi 
realizada comparação entre o hash dos arquivos de PIJ 
encontrados nas mídias examinadas com as informações 
existentes na lista construída a partir do arquivo “known.met”. 
Como resultado, foi possível constatar que diversos arquivos 
de PIJ foram compartilhados e distribuídos para outros 
usuários através do programa eMule, totalizando mais de 2 
gigabytes de material contendo PIJ transmitido pela rede 
mundial, somente a partir do computador apreendido na 
residência do alvo.  

C. Mensagens Eletrônicas (e-mails) 
Em um dos discos rígidos também foram encontradas 

diversas mensagens eletrônicas (e-mails) contendo anexos com 
PIJ. O endereço do remetente (campo “From”) de algumas 
mensagens foi obtido e indica compatibilidade com o nome do 
alvo investigado, criando, assim, um novo indício de 
divulgação de PIJ por meio de mensagens eletrônicas. 

A presença de diversos arquivos de pornografia no 
computador, muitos contendo PIJ, comprova a fixação do 
possível agressor por sexo e material pornográfico em geral. 
Além disso, indicam que existe interesse em ver crianças e/ou 
adolescentes em posições eróticas e/ou tendo relações sexuais 
com outras pessoas, conforme verificado em diversos vídeos 
encontrados nas mídias computacionais. 

VI. AÇÕES REALIZADAS

Apesar da investigação da Operação Carrossel estar focada 
principalmente na transmissão de PIJ através da Internet, assim 
que foram encontradas evidências comprovando a produção de 
material contendo imagens de um possível abuso sexual de 
adolescente, a Autoridade Policial foi imediatamente 

comunicada. 
As evidências relatadas nos Laudos Periciais, somadas ao 

fato de a adolescente possuir menos de quatorze anos na data 
em que o material foi produzido, levaram a Autoridade 
Policial a requerer, em meados de 2008, ao Poder Judiciário, a 
prisão temporária do alvo investigado diante dos possíveis 
crimes de: (i) estupro com violência presumida, na forma do 
artigo 213 c/c o artigo 224, a, do Código Penal [12]; (ii) 
atentado violento ao pudor (artigo 214, CP); (iii) produção e, 
posteriormente, (iv) transmissão de material pedófilo (artigo 
241 do Estatuto da Criança e do Adolescente [7], [8] em vigor 
na época).  

A Autoridade Policial ainda requereu a expedição de novo 
mandado de busca e apreensão na residência do alvo, a fim de 
que os diversos elementos encontrados no material digital, 
incluindo os (A) a (M) destacados neste documento, fossem 
procurados e apreendidos para a realização de novos exames 
periciais.  

Em abril de 2009, cerca de um ano e meio após a 
deflagração da Operação Carrossel, um Juiz da Vara da 
Infância e da Adolescência concedeu novo mandado de busca 
e apreensão, além de decretar prisão temporária do alvo.  

VII. NOVA BUSCA NA RESIDÊNCIA E NOVOS EXAMES

Com o novo mandado de busca e apreensão, em 28 de abril 
de 2009, os Peritos Criminais Federais foram até a residência 
do alvo, a fim de realizar exame de local de crime e tentar 
encontrar alguns dos treze elementos (A) a (M), além da 
câmera fotográfica Sony. O objetivo principal era comprovar 
que a adolescente era abusada sexualmente, na casa em que 
residia, por seu próprio tio. O exame de local serviu para 
constatar todas as suspeitas anteriormente levantadas e 
materializar ainda mais o crime. 

Na residência examinada, foram identificados dois cômodos 
que poderiam estar relacionados com as duas sequências de 
fotos: o quarto da adolescente e a suíte do casal. 

O quarto da adolescente era totalmente compatível com o 
local onde ocorreu a primeira parte da primeira sequência e a 
segunda sequência de fotos. Já a suíte era totalmente 
compatível com a segunda parte da primeira sequência. Tais 
conclusões foram obtidas, principalmente, com a presença, no 
local, dos elementos (C), (D), (E), (F), (G), (H), (I), (K), (L), 
(M) e da câmera fotográfica Sony DSC-S650. 

Os elementos (A) e (B) não foram encontrados na 
residência. Considerando o tempo decorrido entre a data da 
criação dos arquivos das imagens de abuso sexual (27/10/2007
e 03/11/2007) e a data do exame de local (28/04/2009), é 
natural que alguns elementos inicialmente encontrados não 
existam mais, tenham sido modificados ou não estejam no 
local. Já o elemento (J), apesar de presente na mão do 
agressor, não foi avaliado. 

A fim de materializar que o quarto da adolescente e a suíte 
eram os locais em que as fotos das duas sequências de abuso 
sexual foram produzidas, os Peritos Criminais Federais 
utilizaram os dez elementos encontrados e realizaram a 
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simulação dos ambientes, obtendo os resultados ilustrados nas 
Figuras 16 e 17. A Figura 16, produzida no quarto da 
adolescente, mostra os elementos (C), (D), (E), (F), (G) e (H). 
Ao comparar as Figuras 1 e 16, é possível observar, dentre 
outras semelhanças, que o elemento (H), piso cerâmico 
quadrado, possui o mesmo alinhamento. Já a Figura 17, 
produzida na suíte, mostra os elementos (L) e (M), parede 
laranja com textura e interruptor de luz duplo, 
respectivamente. Para efeitos de comparação, a Figura 18 
mostra a ampliação de parte das Figuras 5 e 17. O elemento 
(K) também estava presente na suíte. 

O anel prateado, elemento (I), presente no dedo médio da 
mão esquerda da adolescente, foi um dos principais elementos 

encontrados na residência. Quando devidamente ampliado 
(Figura 19), é possível observar que o anel presente na Figura 
4 possui as inscrições “2 S”, em baixo relevo e em letras 
maiúsculas. O anel encontrado no quarto da adolescente, 
ilustrado na Figura 19, possui inscrições “2 SMRT 4U”, em 
baixo relevo e letras maiúsculas. Portanto, o anel encontrado 
na residência é totalmente compatível com o presente nas fotos 
de abuso sexual – essa é a principal evidência de que a 
adolescente abusada sexualmente é a que residia na casa. 

A câmera fotográfica e alguns dos dez elementos 
encontrados foram apreendidos e posteriormente examinados, 
tendo os resultados detalhados em novos Laudos Periciais. 
Além disso, ainda foram apreendidos mais dois discos rígidos, 
um pen drive, um disco ZIP e um PDA (Personal Digital 
Assistant).  

A análise desses dispositivos mostrou que o agressor 
possuía novos arquivos de vídeo contendo pornografia infanto-
juvenil, caracterizando um novo crime nos termos do artigo 
241-B [25], do ECA, acrescentado pela Lei 11.829, de 
25/11/2008: 

“Adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer 
meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro 
que contenha cena de sexo explícito ou 
pornográfica envolvendo criança ou 
adolescente”. 

Além disso, foi constatada a presença de novas quatro 
sequências de fotos e vídeos de abuso sexual entre a 
adolescente e seu tio. Os Peritos verificaram que as datas de 
criação desses arquivos variavam em quatro períodos, sendo 
início de fevereiro de 2005, meados de fevereiro de 2006, 
início de abril de 2006 e meados de outubro de 2006. Tais 
datas são anteriores as duas primeiras sequências de fotos 
tiradas e comprovam, dentre outros fatores, que o agressor 
abusava da adolescente desde a época em que ela possuía 
pouco mais de onze anos de idade. Também foi comprovado 
que as duas sequências de fotos inicialmente apresentadas não 
eram atitudes isoladas do agressor. A análise das fotos e dos 
vídeos ainda identificou a presença dos elementos (A), (C), 
(D), (G), (H) e (J) da Tabela 1. 

VIII. PRISÃO DO AGRESSOR E OITIVA DOS ENVOLVIDOS

No mesmo dia da execução da nova busca e apreensão e do 
exame no local, o tio da adolescente foi preso pela Autoridade 
Policial, em cumprimento ao mandado de prisão. O agressor 
ainda se encontrava preso, quando da submissão deste artigo, 
aguardando julgamento. 

As pessoas envolvidas (adolescente, agressor e sua esposa) 
foram ouvidas pela Autoridade Policial, tendo o agressor 
confessado que abusou da sobrinha, realizando carícias íntimas 
com o objetivo de “prepará-la para a vida adulta”. A 
adolescente confirmou que era “abusada pelo tio desde os sete 
anos de idade, praticamente todas as vezes que eles ficavam 
sozinhos, e que se sentia constrangida com isso”. Já a esposa 
do agressor, tia da adolescente, ao ver as fotos de abuso, 
confirmou que se tratava do marido e da sobrinha e que 

Fig. 16.  Fotografia produzida pelos Peritos no quarto da adolescente com os 
elementos encontrados, que mostra total compatibilidade com a Fig. 1. 

Fig. 17. Parte da fotografia produzida pelos Peritos na suíte, mostrando total 
compatibilidade com a Fig. 5. 

  
Fig. 18. Ampliação das Figuras 5 e 17, mostrando os elementos (L) e (M). 

   
Fig. 19. Ampliação da Figura 4 e o anel encontrado no local, elemento (I). 
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desconhecia o fato, mostrando-se bastante surpresa com o 
comportamento do marido e com o “silêncio” da sobrinha. 

Desde o dia da prisão do tio, a adolescente está sendo 
acompanhada por Psicólogas e Assistentes Sociais, para que 
sejam minimizadas as sequelas da agressão sofrida. 

IX. CONCLUSÕES

A Operação Carrossel, realizada pela Polícia Federal em 
dezembro de 2007, tinha como foco identificar responsáveis 
por transmitir arquivos contendo PIJ através da Internet. No 
entanto, durante exames periciais realizados em mídias 
apreendidas na residência de um dos alvos, além da 
transmissão de mais de 2 gigabytes de PIJ pelo programa 
eMule, foram observadas duas sequências de fotos que 
indicavam que uma adolescente teria sido abusada 
sexualmente por seu próprio tio e em sua própria residência. 
Sendo assim, com base nas informações relatadas pelos Peritos 
Criminais Federais, a Autoridade Policial requereu a prisão do 
agressor, sendo o pedido deferido pelo Poder Judiciário. Além 
da prisão, foi expedido um novo mandado de busca e 
apreensão, a partir do qual foi possível identificar o local e as 
pessoas envolvidas nas fotos de abuso. Ainda foi comprovado 
que o agressor abusava da adolescente desde 2005, quando ela 
possuía somente 11 anos de idade. Após a prisão, o agressor 
confessou que realmente abusava da sobrinha. Tal fato 
também foi confirmado pela adolescente, que afirmou que 
sofria “carícias” desde os 7 anos de idade.  

Além disso, constatou-se a presença de diversos arquivos 
contendo imagens de crianças sendo exploradas sexualmente, 
configurando, assim, crime de posse de material contendo PIJ, 
que foi inserido no ECA em 25 de novembro de 2008. 

Toda a sequência de acontecimentos relatada ao longo deste 
artigo demonstra a importância de uma análise criteriosa dos 
arquivos multimídia durante a busca por posse e transmissão 
de PIJ pela Internet. Graças à percepção e à especialização 
técnico-científica dos Peritos, combinadas com o prévio 
conhecimento da investigação, foi possível constatar a autoria 
e materialidade de um crime que, inicialmente, não estava 
sendo investigado. Portanto, a metodologia detalhada neste 
artigo mostrou ser adequada, podendo ser utilizada na 
elucidação de outros casos que envolvam crimes de abuso 
sexual contra crianças e/ou adolescentes. 
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