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Resumo — Com a popularidade das redes sociais e o
crescimento a cada dia de acessos nesse ambiente e a ausência
de esclarecimento sobre noções de segurança por parte dos
usuários como é o caso de divulgarem, compartilharem, a
curiosidade de verem informações e se relacionarem com
pessoas desconhecidas pela rede, tem estimulado cada vez
mais o interesse e a entrada de criminosos do mundo real
para o mundo virtual, visto que esse tipo de ambiente é
um ótimo meio de esconderijo para esse tipo de criminoso
que age anonimamente e pelo qual busca diversas formas
para prejudicar e adquirir informações sigilosas das
pessoas dentre as formas mais eficazes estão as técnicas de
engenharia social e esteganografia para realização dos
crimes, portanto prejudicando assim o bom funcionamento
das redes sociais.
Palavras chaves — Segurança, redes sociais, engenharia social,
esteganografia.
Abstract — With the popularity of social networks and the growth
of hits every day in this environment and lack of clarification
of notions of safety for users as in the case of disseminating,
sharing, curiosity to see and relate information to strangers over
the network, has stimulated increasing interest and the entry of
criminals in the real world into the virtual world, since this type
of environment is a great way to cache this kind of criminal who
acts anonymously and the various forms which seeks to undermine
and acquire information sensitive people among the most effective
ways are the techniques of social engineering and steganography
to achieve the crime therefore hindering the smooth functioning of
social networks.
Key-words — Security, social networking, social engineering,
steganography.

causados, a preocupação ao redor da segurança digital é algo
que cresce a cada dia. [1]
A facilidade na comunicação nas redes sociais possibilitou
o contato com qualquer outra pessoa e informações em
tempo real em um mesmo local e até mesmo do outro lado
do mundo sem precisar sair de casa, mas nem tudo que a
tecnologia promove para facilitar a vida dessas pessoas pode
ser usado de forma positiva.
Da mesma forma que um adulto, jovem, e uma criança se
inserem em alguma rede social a cada novo dia, também da
mesma forma um criminoso se insere, mas com propósitos
nada agradáveis, contanto que atualmente as redes sociais
estão sendo uns dos meios para procura de criminosos pelas
equipes policiais.
Atualmente umas das técnicas utilizadas mais viáveis que
na maioria das vezes usuários são vitimas de armadilhas por
crackers entre outras pessoas mal intencionadas, estão nas
técnicas de engenharia social e a esteganografia que consiste
em usar a rede social como sua base de atuação como meio
de ocultação da sua verdadeira identidade em está mentindo e
criando perfis falsos nas redes sociais e então tirar proveito em
passar despercebido como se fosse um simples usuário e exercer
intenções ilegais sobre as pessoas por justamente apresentar um
ambiente rico em usuários despreparados, no que diz respeito a
segurança, fazendo com que este ambiente fique ainda cada vez
mais propício para o crescimento de crimes.
2. Engenharia Social
e a Esteganografia nas Redes Sociais
A engenharia social e a esteganografia pode ser usada para
várias intenções entre algumas estão:
•

1. Introdução
Com o acelerado e crescente avanço da tecnologia de
comunicações, originou-se um novo campo e temido de
batalha, o computador e a sua aliada internet, onde não
existem objetivos concretos, nem se sabe quem realmente é
inimigo ou amigo, muito menos os tipos de armas utilizadas,
técnicas aplicadas e o tamanho dos danos que podem ser

•
•
•

Monitoramento de usuários e o uso da engenharia
social para realização de roubos, assassinato e sequestro
nas redes sociais;
Mascaramento de sites maliciosos através de serviços de
sites encurtadores;
A esteganografia e sua invisibilidade maliciosa por trás
de um clique;
O uso da engenharia social e esteganografia nos crimes
de pedofilia e pornografia infantil;
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2.1. Monitoramento de usuários e o uso da
engenharia social para realização de roubos,
assassinato e sequestro nas redes sociais
É muito comum no Twitter e em outras redes sociais as
pessoas escreverem o que estão fazendo e se relacionarem com
outras pessoas durante a maior parte do seu dia quando estão
online, para eles parecem ser algo bem natural e descontraído,
comentar, mostrar um pouco mais da sua vida. Porém o
que mais preocupa é o fato de muitos usuários colocarem
informações que são vistas como valiosas e fáceis para maus
intencionados e além do depósito de confiança que muitos
desses usuários colocam em pessoas que mal conhecem,
por exemplo, muitos desses usuários marcam encontros,
publicam seus endereços, suas atividades, além de detalhes
completos de onde estão e para onde vão, possibilitando aos
criminosos coletar informações sobre a rotina de suas vítimas
antes de realizar um crime.

A Figura 1 mostra uma charge que pode retratar essa
realidade dos usuários estarem divulgando muita quantidade
de informação sem pensar nas conseqüências ou não
perceberem maldades nisso. O que parece ser cômico, na
verdade pode ser visto como uma grande realidade.

Os usuários usam as redes sociais para divulgarem aos
amigos informações sobre onde vão, o que irão fazer e até
mesmo se exaltarem, isso é o suficiente para dar a ladrões
experientes tudo o que eles precisam saber de suas vítimas,
para fazer um assalto no mundo real.
Diariamente, deparamos com publicações no
Twitter de usuários que ao informarem o que estão
fazendo naquele momento, também dizem o local
exato em que se encontram, com direito a mapa e
outros detalhes. Isto pode ser interessante se você
quiser ser encontrado mais rapidamente pelos
amigos com quem combinou um passeio, porém,
lembre-se de que aqueles rotulados como “maus
intencionados” também irão localizá-lo com a
mesma facilidade. E se você diz que está em uma
agência bancária, por exemplo, passa a aumentar
consideravelmente o contingente de ameaças a sua
integridade física. [2]
Um exemplo desse tipo de prática foi a descoberta [3]
pela policia da cidade de Nashua, em New Hampshire, nos
Estados Unidos, a prisão de três jovens acusados de usar o
Facebook para monitorar suas vítimas para identificarlas quando estavam fora de suas casas para no momento
oportuno invadirem suas casas e roubá-las.
Recentemente outro caso ocorrido devido a publicação
de informações [4] foi o sequestro realizado com o filho
de Eugene Kaspersky um dos principais nomes no mundo
da segurança online. Ivan Kaspersky foi sequestrado após
colocar informações pessoais em uma rede social russa e
em serviços de geolocalização. Portanto ao expor demais
na rede, informações pessoais, podem acabar nas mãos de
pessoas erradas, colocando em risco as integridades físicas de
usuários.
Deve-se conscientizar aos internautas de que suas
mensagens aparentemente inofensivas podem ser perigosas
se divulgadas publicamente, pois pode servir de fonte de
informações para ladrões e sequestradores.
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Muitos desses usuários não deixam acessíveis suas
informações somente para amigos ou sequer importam
com medidas básicas de segurança, são poucos aqueles que
tomam cuidado com suas informações pessoais. E querendo
ou não, as redes sociais não vão desaparecer, elas vieram para
ficar. Deve-se agir de acordo com a realidade delas, devemos
aproveitar seus benefícios sem esquecer as ameaças que elas
podem oferecer.
O assalto e o sequestro também podem ser no
mundo virtual, onde os criminosos vão utilizar informações,
ou se passar por um determinado usuário para enganar,
roubar ou induzir uma pessoa a fazer algo que lhe beneficie
técnica esta conhecida como engenharia social que consiste
em manipular e obter confiança da vitima para obtenção
de algo de interesse do engenheiro social. Estes ataques de
engenharia social são muito frequentes, não só na Internet,
mas também no próprio dia-a-dia das pessoas.
Outro exemplo frequente deste tipo de ataque é a questão
da confiança depositada de usuários ao se relacionarem com
pessoas que acabaram de conhecer nas redes sociais, uns dos
motivos é que muitos desses usuários buscam na tentativa
de encontrar uma amizade ou namorado (a) ideal para sair
da solidão, mas infelizmente são enganados, pensam está se
relacionando com uma ótima pessoa, mas que na verdade
não é e não passa de um engenheiro social que quer apenas se

aproveitar da confiança da determinada pessoa para obter algo
que seja do seu interesse como, por exemplo, a questão financeira
e com isso aplicar diversas coisas desagradáveis como é casos de
assassinatos. Como exemplo real [5] disso foi o assassinato de
um vigilante pela namorada que conheceu através de uma rede
social na internet, onde ele tinha total confiança nela, como era
o caso de dar dinheiro e fazer tudo que ela pedia.
2.2. Mascaramento de sites maliciosos através de
serviços de sites encurtadores
Um dos atrativos mais usados pelo Twitter são sites que
fazem o serviço de encurtar qualquer endereço de algum
site da preferência do usuário. Os exemplos desses sites que
promovem esse trabalho são o Bitly, Migre-me, TinyURL,
Twixar e entre outros que fazem esse serviço de encurtar
URL’s, pelo qual buscam facilitar a diminuição do tamanho
de links extensos.
Esses sites encurtadores de URL’s são vistos como ótimos
benefícios pelos usuários para transmitir mensagens com
links de sites curtos para os seus seguidores, por motivo de
limitação de até 140 caracteres da rede social.
A seguir a Figura 2 mostra o exemplo do Twitter do Portal
da Globo com exemplos da utilização de links encurtados.

2.3. A esteganografia e sua invisibilidade maliciosa
por trás de um clique
O cibercrime nada mais é que crimes cometidos pelo
espaço virtual é o “palco” de atuação dos ladrões da internet
pelo qual eles aguardam um simples clique imprudente
dos usuários para invadirem e aplicarem suas intenções
desagradáveis para aqueles que caiem na suas armadilhas.
A rede virtual é um “campo minado” para o público em
geral e principalmente para aqueles que não tomam nenhum
cuidado no uso dela, pois a qualquer hora uma pessoa pode
ser vítima de uma fraude. O mundo virtual está parecido com
o mundo real, pois em ambos as ameaças existem e é preciso
se precaver contra elas.
A maioria dos usuários não conta com nenhuma orientação
na hora de descobrir as possibilidades na rede, o método mais
utilizado é o da tentativa e erro. Isso contribui para que o
usuário vá experimentando e clicando sem pensar muito. [6]
O ambiente do ciberespaço é dominado por diversas espécies de tentações tais como mensagens, sites irresistíveis, vídeos, links, imagens sedutoras, ofertas de produtos gratuitos,
noticias de acontecimentos reais e entre outros que atraem os
usuários para “águas” perigosas de quem “navega” na internet
e principalmente nas redes sociais onde as pessoas compartilham e vêem as mais variadas informações como citadas anteriormente, mas indevidamente por traz dessas informações
aparentemente inofensivas são alvos geralmente de esconderijo de vírus e outras espécies de informações maliciosas, técnica esta conhecida como esteganografia que consiste em uma
técnica de segurança que visa ocultar dados em outros meios,
entretanto são utilizadas por “piratas do computador” para
intenções ilegais e a maioria dos usuários são vitimas disso
pelo motivo como já explicado acima, por não terem muito
conhecimento sobre os perigos que esses conteúdos podem
trazer através desta técnica que por muitos é desconhecida.
2.4. O uso da engenharia social e esteganografia
nos crimes de pedofilia e pornografia infantil

Figura 2-Twitter do portal da globo utilizando links encurtados

Entretanto o endereço fica codificado impossibilitando reconhecer o nome do verdadeiro site depois que é

encurtado, podendo assim direcionar o usuário
para qualquer página.
Infelizmente indevidos se aproveitam da facilidade para
direcionarem endereços de sites maliciosos para usuários na
rede social, pois esses sites encurtadores oferecem ao mesmo
tempo o serviço de encurtar e ocultar o endereço real do
site, com isso aumentando o grau de vulnerabilidades que os
usuários podem vim a sofrer nessas redes sociais.

Os crimes de pedofilia praticados pela internet
aumentaram com a utilização de sites de
relacionamentos, que são utilizados para
estabelecer os primeiros contatos com a vítima,
seja para obtenção de imagens, ou para persuadir
as vítimas para que ocorra um encontro real com
os criminosos. [7]
Umas das maiores preocupações nas redes sociais são
as questões de crianças estarem inclusas nesses ambientes
e serem uns dos alvos mais fáceis de engenharia social,
mesmo que alguns destes sites restringem menores de idades
participarem da rede de relacionamento, porém, é possível
mentir sobre a verdadeira idade, ocasionando na criação da
conta da mesma forma. Portanto é cada vez mais precoce o
uso, pelas crianças, na rede mundial de computadores, em
especial nas redes sociais, sendo certo que elas estão muito
expostas ao assédio de criminosos.
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As maiorias das crianças geralmente são vitimas desses tipos
de crimes, devido as vezes por falta de esclarecimento dos pais,
ou por serem principalmente alvos fáceis de serem persuadidas
por artifícios desses criminosos que utilizam a engenharia
social, se fazendo se passar por outra pessoa, mentindo, criando
perfis falsos para realização dos seus objetivos com a vitima.
E para piorar a situação muitos desses criminosos usam o
artifício de programas de esteganografia disponíveis na própria
internet para esconder as fotos das vitimas em outros objetos
portadores inofensivos (imagens, vídeo, música e etc.) em caso
de possível apreensão no dispositivo de armazenamento onde
se encontram as fotos.
3. Proposta para Minimizar os
Riscos nas Redes Sociais
•
•

Figura 3- Modelo de política de segurança no Orkut

Política de segurança mais interativa para o usuário
Reconhecimento facial em imagens

A idéia da proposta é evitar o mau uso das redes sociais.
Logo acredita-se que cada site deveria conscientizar os
internautas dos riscos nas redes sociais através de uma política
de segurança, orientando-os sobre os riscos e as maneiras mais
seguras para acessá-lo. As redes sociais possuem um link com
sua política de segurança, mas muitos usuários não o acessam
devido não está de forma interativa e claramente visível para
estes usuários e, portanto não despertando a curiosidade em
saber que tipo de informação pode conter através daquele link,
fazendo com que usuários inexperientes acabam caindo nas
armadilhas de crackers e outras pessoas com mente maliciosas,
por não conhecerem as maneiras corretas no uso das redes
sociais.
Portanto essa política de segurança deveria estar de forma
mais visível, sem precisar que os usuários cliquem para saber
a informação, o Orkut, por exemplo, tem na sua página
inicial, a ferramenta “Publicidade”, cada vez que o usuário
clica em página inicial ou retorna a ela, ele troca a publicidade
automaticamente, dessa forma poderia estar a política de
segurança, sendo mais interativa, sem forçá-lo a clicar no link,
e caso o usuário queira obter mais informações, haverá o link
Saiba mais com todas as informações disponíveis da política de
segurança.

Figura 4- Modelo de política de segurança no Facebook

A seguir será mostrada a proposta de inserção da política de
segurança nas três principais redes sociais, Orkut, Facebook e
Twitter, mas, com a intenção que esta idéia também seja como
incentivo para outras redes sociais.
A seguir a política de segurança abordada na proposta acima:
“Nossa vida já ficou bem digital, mas fomos ensinados a nos
comportar nesse ambiente?” [8]
Algumas precações são necessárias para se ter o bom uso da
rede social, prevenindo-se de roubos de perfis, assaltos, ataque
de vírus entre outras modalidades. O motivo da política de
segurança é elementar, pois quanto mais as pessoas aprendem
a utilizar a rede, mais difícil fica enganá-las e serem vitimas de
crimes digitais.
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Figura 5- Modelo de política de segurança no Twitter

Portanto usuários mais treinados nas redes sociais menores
serão as ocorrências devido a falta de medidas básicas de
segurança. Deve-se entender que o que torna as redes sociais
mais inseguras não é o ambiente de relacionamento e sim os
usuários que não sabem utilizar de forma correta. O principal
centro em questão são os utilizadores, são eles que estão mais
vulneráveis a ser atacados, pois não adianta ter um sistema
totalmente seguro, se por algum momento terá algum
usuário que cometerá alguma forma de deslize, prejudicando
e colocando em risco aqueles que estão em sua volta.
“O fator humano é o elo mais fraco da segurança.” [9]
Abaixo estão algumas medidas de segurança:
•
•

•
•
•
•
•

•

•
•

•
•

Mantenha o seu antivírus sempre atualizado;
Para sair do serviço das redes sociais, não saia
fechando no ícone “X” (fechar), saia do serviço
através da função de logout, ou sair, pois se você
apenas fechar o seu navegador da web sem sair,
outras pessoas poderão acessar a sua conta ao reabrir
o navegador;
Mantenha seu nome de usuário e senha em segredo e
mude suas senhas periodicamente. Lembre-se nunca
diga a ninguém a sua senha, proteja sua conta;
Crie senhas fortes: No mínimo 8 ou 10 caracteres,
usar números, símbolos (@, $, %, #, etc.), letras
maiúsculas e minúsculas;
Não utilize em sua senha dados pessoais de fácil
identificação (aniversário, nome namorado (a), time
futebol entre outros.);
Proteja sua conta e você mesmo: Evite publicar seus
dados pessoais em ambientes públicos;
Não clique em links que chegam aos recados
postados, por pessoas desconhecidas e até mesmo
por pessoas conhecidas, primeiro analise e pergunte
antes sobre o surgimento desse suposto link;
Não divulgue suas atividades nas redes sociais, ex:
(para onde está indo, o que pretende fazer, se vai
viajar). Lembre-se existem ladrões e outras pessoas
querendo saber essas informações pra lhe roubar ou
cometer outras coisas desagradáveis;
Não insulte pessoas pela rede social, pois é crime e
existem leis puníveis para esse tipo de prática;
Deixe restrito a pessoas de confiança o acesso aos
seus álbuns de fotos, recados e outros dados. Não se
esqueça de que milhões de pessoas podem ver o seu
perfil, não publique nada que você não gostaria que
todos soubessem;
Não inclua desconhecidos na lista de contatos,
primeiro investigue suas atividades e com quem essa
pessoa se relaciona;
Não confie em todo mundo que você adiciona em
sua lista de amigos, pois nem sempre as pessoas são
o que diz ser. Tenha cuidado ao revelar informações
a pessoas que você nunca viu. Se você decidir
encontrar-se com alguém que acabou de conhecer,
leve um adulto confiável com você;

•

Não se conecte pelo serviço através de links existentes
em outros sites ou se notar mudanças na estrutura da
página, verifique se o endereço do serviço é verdadeiro.
Pois saiba que existem páginas falsas só aguardando
para obter seu login e senha;
•
Verifique se o site utiliza o protocolo HTTPS, serviço
que permite uma navegação mais segura, pois faz
o uso da criptografia como meio de segurança das
informações inseridas no site.
Ex: https://www.esteganografia.com.br
•
Se você ver fotos em condições inapropriadas de crianças
ou outras pessoas pelo serviço da rede social denuncie
através da própria opção existente na página inicial do
infrator, essa ocorrência. Conteúdo impróprio não é
permitido;
•
Tenha seu navegador de internet (ex: Internet Explorer,
Mozila Firefox e etc.) sempre atualizado, observe as
mensagens de novas versões disponíveis e atualize. Pois
as novas versões permitem maior qualidade do serviço e
corrigir as vulnerabilidades existentes na antiga versão;
•
Não clique em tudo que ver (ex: fotos, vídeos, anúncios,
noticias entre outras coisas que chamem sua atenção)
vindo de origem que você não tem certeza de onde veio,
pois, saiba que muitas coisas maliciosas podem está
escondidas por traz dessas informações aparentemente
inofensivas. Proteja-se contra vírus, spywares entre
outras pragas virtuais;
•
Não seja vitima de páginas falsas ao se conectar na rede
social: Verifique na barra de endereço do navegador se
o endereço do site é verdadeiro;
•
Reconhecimento facial em imagens
Outro método não existente nas redes sociais seria o
reconhecimento facial de imagem, podendo ser uma boa
opção para aumentar o nível de segurança nos perfis dos
usuários. Evitando-se o clone de perfil, fotos inapropriadas
de pessoas sem autorização ou a difamação de alguma foto do
usuário. Onde fotos postadas no perfil ou álbuns de qualquer
usuário farão um reconhecimento facial automaticamente,
isso permitirá saber onde foi postados fotos suas em qualquer
álbum, pois instantaneamente através do reconhecimento
facial de imagem, quando fotos suas, por exemplo, forem
postadas por outro usuário, automaticamente irá uma
mensagem de alerta para seu perfil e email, mostrando onde

Figura 6-Reconhecimento facial em imagens
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foi postada a foto. Permitindo ainda que o usuário possa
escolher se quer excluir ou não a foto, caso só tenha você.
Caso a foto tenha outras pessoas, você não poderá excluirla, e sim haveria a possibilidade de permitir ou desconfigurar
seu rosto, deixando-o irreconhecível. A Figura 6 mostra o
exemplo do reconhecimento facial em imagens.
Na Figura 6, percebemos que o usuário TCC não possui
nenhum amigo adicionado a sua lista, mesmo assim,
quando forem postadas fotos de qualquer usuário, haverá
um reconhecimento facial de imagens, que identificará o
usuário, caso este tenha conta nessa rede, o Orkut enviará
uma notificação para este usuário que está presente na foto,
como mostra a Figura 7.

Com esse trabalho espera-se alcançar que usuários estejam
mais esclarecidos da maneiras corretas de usar as redes
sociais e que diminua os índices cada vez mais elevados de
vitimas dos mais diversos crimes praticados com uso das
duas técnicas utilizadas por indevidos.
Apenas alguns exemplos de crimes cibernéticos foram
abordados neste trabalho, entretanto vale ressaltar que
outras espécies de crimes são cometidas com a utilização das
técnicas de engenharia social e esteganografia.
Agradecimentos
Agradecemos ao nosso professor orientador do nosso TCC
Anderson Maia, pelo incentivo de elaborar este artigo para
submeter à publicação.
Referências
[1]

[2]

[3]

[4]

Figura 7- Notificação por e-mail

4. Conclusão
Este trabalho teve como base o estudo realizado
recentemente sobre as redes sociais [1] com o propósito de
alertar sobre os perigos que as redes sociais podem trazer se
não forem usadas com devidos cuidados, perigos estes que
muitas das vezes usuários desconhecem devido por falta de
orientação sobre as melhores práticas de segurança no uso
dessas redes de relacionamento que fazem cada vez mais
parte do cotidiano das pessoas.
A escolha de abordar as técnicas de engenharia social
e a esteganografia foi devido ao fato destas serem poucas
conhecidas pelas pessoas e tão surpreendentes e perigosas
as suas utilizações para realizações de fraudes, crimes e outras
irregularidades no uso das redes sociais com intermédio das
técnicas.

[5]

[6]
[7]

[8]

[9]

CARDOSO, Nágila M; HASHIMOTO Yuri C; SILVA, Keith M D.
O efeito da esteganografia nas redes sociais. 2011. 140 p. Trabalho
de Conclusão de Curso em Tecnólogo em Redes de ComputadoresFCAT- Faculdade de Castanhal, Castanhal, 2011.
TRUZZI, G. Artigo Redes sociais e segurança da informação, nov.
2010. Disponível em:<http://www.truzzi.com.br/blog/wp-content/
uploads/2010/11/Artigo_RedesSociais_SI_GiseleTruzzi_2010.pdf >.
Acesso em: 27 de abril. 2011.
AGUIARI, V. Ladrões monitoravam Facebook para escolher
vítimas, novembro. 2010. Disponível em: < http://exame.abril.com.
br/tecnologia/noticias/ladroes-monitoravam-facebook-escolhervitimas-595735> Acesso em: 20 de abril, 2011.
Programa de TV Olhar Digital. Filho de Eugene Kaspersky é
sequestrado após publicar dados em rede social, 19 de maio, 2011.
Disponível em: < http://olhardigital.uol.com.br/jovem/redes_sociais/
noticias/filho_de_eugene_kaspersky_e_sequestrado_apos_divulgar_
informacoes_em_rede_socia>. Acesso em: 22 de maio, 2011.
Diário do Pará, Homem esquartejado em motel era um vigilante, Belém,
julho de 2011. Disponível em: < http://diariodopara.diarioonline.com.
br/N-137368-HOMEM+ESQUARTEJADO+EM+MOTEL+ERA+UM
+VIGILANTE.html>. Acesso em: 13 de julho de 2011.
FARAH, R. M. A tentação do Clique, São Paulo, 20 de maio, 2009.
Entrevista concedida a Revista Veja.
PRETO, Vagner de Oliveira. Problemas e Dificuldades Tecnológicas e
Legislativas na Tipificação e Elucidação de Crimes Digitais nos Atos de
Polícia Judiciária. 2008. 44p. Monografia de Graduação em Tecnólogo
em Informática com ênfase em Gestão de Negócios- Faculdade de
Tecnologia da Zona Leste, São Paulo, 2008.
PINHEIRO, Patrícia P. Direito Digital- Melhores Práticas para
Gestão do uso dos Recursos de TI na Instituição (dos contratos a
conscientização de segurança da informação). In: 29º. Congresso
Brasileiro dos Fundos de Pensão, 2008. Rio de Janeiro: Windsor Barra
Hotel, 2008. 1-67p.
MITNICK, K. D; SIMON, W. L. A arte de enganar: Ataques de Hackers:
Controlando o Fator Humano na Segurança da Informação. São Paulo:
Pearson Education, 2003.

NÁGILA MAGALHÃES CARDOSO: Graduada em Tecnologia em Redes de Computadores pela FCAT (Faculdade de Castanhal),
estudante matriculada do curso de pós- graduação em Computação Forense pela Esamaz. Certificada em administrador de redes de
computadores e assistente em montagem, manutenção e instalação de redes de computadores pela FCAT. Sou amante imensurável
de tecnologia e assuntos voltados principalmente para área de segurança da informação e computação forense e com respectiva
experiência nessas áreas. Já participei de palestras e simpósio voltados na área, tais como: Simpósio Norte e Nordeste de Segurança
e Hackers, palestra técnicas de hacker e investigação e palestra segurança na web. E estudar e escrever bem, sempre foram uns dos
meus melhores talentos.

200

YURI CAMPOS HASHIMOTO: Graduada em Tecnologia em Redes de Computadores pela FCAT (Faculdade de Castanhal),
estudante matriculada do curso de pós-graduação em Computação Forense pela Esamaz. Certificada em administrador de redes de
computadores e assistente em montagem, manutenção e instalação de redes de computadores pela FCAT. “Amante da tecnologia
e sua evolução, ninguém nasce já sabendo das coisas, principalmente em uma área que ainda está em constante desenvolvimento”.

KEITH MAILA DOMINGOS DA SILVA: Graduada em Tecnologia em Redes de computadores pela FCAT (Faculdade de Castanhal)
Certificada em administrador de redes de computadores e assistente em montagem, manutenção e instalação de redes de
computadores pela FCAT. Admiradora por web designer e programação web.

ANDERSON TRINDADE MAIA: Possui Graduação na área de Tecnologia em Informática pelo Instituto Federal de Tecnologia do Pará. E também é Especialista
em Desenvolvimento de Sistemas pela Universidade da Amazônia. Exerce as funções de Analista de Sistemas no Departamento de Trânsito do Pará, Professor do
Instituto Federal do Pará (IFPA) e também da Faculdade de Castanhal (FCAT) ministrando aulas de programação em Java e Segurança em Redes. Tem experiência
na área de Informática, com ênfase em Processamento de Dados, atuando principalmente nos seguintes seguimentos: Desenvolvimento de Sistemas com UML,
Programação para Dispositivos Móveis e Segurança de Sistemas.

201

