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Editorial

As instituições de ensino superior possuem um importante compromisso junto à sociedade no tocante à dissemi-
nação do conhecimento. Este processo de disseminação é fundamentado em três pilares básicos: ensino, pesquisa e ex-
tensão. O ensino transmite e instiga a construção do conhecimento junto ao aluno. A extensão, indissociável do ensino e 
da pesquisa, propaga o conhecimento acumulado, visando a sua socialização e interação com a comunidade. A pesquisa 
tem como objetivo a criação, a produção, o desenvolvimento e a consequente difusão do conhecimento.

Nesta visão, a Faculdade SENAI Fatesg que já possuía uma forte estrutura em seus pilares do ensino e extensão 
criou o Núcleo de Estudos e Pesquisa (NEP). O NEP foi implantado na Faculdade SENAI Fatesg em 2010 é vinculado 
ao ensino superior podendo em algum momento interrelacionar com o setor de STI - Serviços de Tecnologia e Inovação, 
é um órgão de apoio operacional que tem como objetivo principal promover a realização de estudos, pesquisas e serviços 
técnicos aplicados sobre a demanda das instituições industriais, do mercado e da sociedade.

Para o fortalecimento da pesquisa é fundamental o envolvimento dos professores e alunos através da introdução 
dos alunos no processo de iniciação científica vinculada a pesquisa aplicada. A iniciação científica caracteriza-se como 
uma ação institucional que permite introduzir os estudantes de graduação na pesquisa científica, colocando o aluno em 
contato direto com problemas e os métodos de produção do conhecimento científico.

A Fatesg, juntamente com seu qualificado quadro de pesquisadores, proporciona um momento privilegiado para a 
formação de uma nova mentalidade em seus alunos pesquisadores, os quais podem ainda pleitear uma bolsa de iniciação 
científica através do Programa de Bolsa de Iniciação Científica da Fatesg. Desta forma, alunos com um perfil e potencial 
para a pesquisa têm a oportunidade de desenvolver o conhecimento com o objetivo de inovar as soluções existentes no 
mercado, o que lhes proporcionará um salto em sua formação acadêmica e profissional.

A revista eletrônica da Fatesg vem potencializar os benefícios oriundos da pesquisa na unidade por prover um 
canal de divulgação dos trabalhos de pesquisa com a publicação de artigos científicos. Assim, professores e alunos pes-
quisadores têm seus nomes projetados no meio acadêmico, o que fortalecerá seus currículos e auxiliará em sua evolução 
acadêmica.

Atualmente, além das oito linhas de pesquisa que o NEP possui, estão em andamento dois projetos de Pesquisa e 
Desenvolvimento (P&D) fomentados com recursos da Celg Distribuição S.A., sendo um deles submetido pela própria 
Fatesg, em parceria com pesquisadores da Universidade Federal de Goiás (UFG) e outro em parceria com o Instituto 
Federal de Goiás (IFG), os quais contam com a participação de docentes e discentes da Faculdade SENAI Fatesg. Além 
dos projetos em andamento merece destaque o desenvolvimento de uma plataforma com solução WEB e MOBILE 
cujo objetivo foi a proposta de uma solução georeferenciada para auxílio no enfrentamento ao tráfico de drogas, projeto 
realizado de 2014/2015 com recursos da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG) entregue em 
janeiro de 2016. 

Neste cenário, a Fatesg consolida seu papel frente à sociedade e o setor industrial por proporcionar um ambiente 
completo para a formação de seus alunos e para o desenvolvimento acadêmico de seu corpo docente, atendendo assim 
à  missão do SENAI, que é “Promover a educação profissional e o ensino superior, a inovação e a transferência de tec-
nologias industriais, contribuindo para elevar a competitividade da indústria”.



Apresentação

Nasceu em 21 de maio de 1895, em Vila Boa, então Capital do Estado de Goiás. 
Iniciou seus estudos na cidade natal e depois foi para o Rio de Janeiro, onde, em 1916, 
matriculou-se na Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais. Em 1917, publicou Tropas 
e Boiadas,coletânea de contos que até hoje permanece como uma das obras goianas 
mais festejadas. Em 1920, estando prestes a concluir seu curso jurídico e, em crise de 
depressão, viaja ao interior de Minas Gerais e São Paulo. Em 31 de março de 1921, 
quando retorna ao Rio de Janeiro, suicidou-se, enforcando-se com uma corda de rede. 
Sempre presente na história da literatura pelo seu livro de contos, deixou poesias que 
mereceram inclusão no livro de Andrade Muricy sobre o Simbolismo.

Hugo de Carvalho Ramos

PAISAGENS GOIANAS
 
Estranha sinfonia andam nalva vibrando
batuíras e xeréus, sanhaços e azulões;
por sobre os buritis das marrecas o bando
vai, em arco, guinchando em busca dos sertões.
 
A palma da indaiá, como velame pando,
freme ao vento. O assa-peixe inclina os seus florões
sobre a tropa, a passar, das madrinhas ao mando,
e estruge na vereda o grito dos peões.
 
Acorda a várzea em festa. É a ronda das falenas!
A “chuva de cajus” enflorou as campinas
para onde erguem o vôo multicolor das antenas.
 
Vão as emas, ralhando, através da malhada.
Treme o rocio... E ao sol, que aponta entre colinas,
pulverizam-se em luz as gotas da orvalhada. 

Raízes de Goiás
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Artigo 1

ENGENHARIA SOCIAL: Um estudo de caso aplicado ao ambiente acadêmico para acesso indevido 
ao diário escolar.

Faculdade SENAI Fatesg. Goiânia, Goiás, Brasil

Esp. Luciéliton Cavalcanti de Paula Mundim 
Esp. Stéfany Mendes de Souza 

Dra. Janine de Aquino Lemos Mundim 

Resumo: O elo mais frágil da segurança da informação é, reconhecidamente, as pessoas envolvidas direta ou indiretamente 
nos processos. Seja por desqualificação, negligencia ou simplesmente desinformação, esta brecha pode ser explorada em seus 
aspectos físicos e psicológicos. Este trabalho de estudo de caso aplicou variadas técnicas de engenharia social, principalmen-
te o Phishing, com objetivo de lograr acesso ao diário escolar de uma instituição de ensino superior. A metodologia do ataque 
consistiu em ganhar acesso ao e-mail de um integrante da coordenação pedagógica, elaborar um texto solicitando a alteração 
urgente da senha com um link para uma página web falsa, ao digitar os dados esta informação era gravada e a vítima recebia 
uma mensagem de erro sendo imediatamente redirecionada para a página verdadeira. A conclusão demonstra a necessidade 
constante de investimento em capacitação e conscientização da equipe nos processos. 

Palavras-chave: Engenharia social. Phishing. Segurança da informação. 

1- INTRODUÇÃO

Engenharia Social explora vulnerabilidades humanas como 
o desejo de ser prestativo, admirado, reciprocidade, entre outras. 
“Com frequência, os invasores procuram alvos que sejam novos 
na organização, que sejam facilmente convencidos a serem ami-
gos ou que não gostem de lidar com confrontos” (DHANJANI, 
2011, p. 7).

Com isso podem obter informações que as pessoas normal-
mente não forneceriam tais como a senha de e-mail, redes so-
ciais e até mesmo de bancos. “A arte de fazer com que pessoas 
façam coisas que normalmente não fariam para um estranho e 
sendo pagas para isso” (MITNICK,2003, p 78).

 Apesar disso, engenharia social não é algo novo criado 
pela tecnologia, ela é utilizada há séculos por profissionais como 
jornalistas, policiais e advogados para obter informações privi-
legiadas e é praticada diariamente nos tribunais de todo mundo 
com este intuito. Um dos mais notórios hackers conhecidos, Ke-
vin Mitnick foi o primeiro a chamar atenção para esta técnica 
aplicada à invasão de computadores e ativos de rede. Empresas 
investem milhões em hardware, servidores de última geração, 
firewalls, sistemas de detecção de intrusão, entre outros mas, 
esquecem-se do fator humano e dos processos internos como 
capacitação e conscientização de pessoal, classificação da infor-
mação e política de segurança.

Paul Gillen, Chefe de Operações do Centro Europeu Contra 
o Cibercrime da Europol  comenta no “White Paper”  da Syman-
tec as seis técnicas de engenharia social mais utilizadas por ha-
ckers.

1. Reciprocidade: Quando as pessoas ganham algo, eles 
tendem a se sentir obrigadas a retribuir o favor em seguida.

2. Escassez: As pessoas tendem a agir em conformidade 
quando acreditam que algo está no fim. Por exemplo, um e-mail 

cujo conteúdo dá a impressão de ser de um banco, pedindo ao 
usuário para agir em conformidade com uma solicitação, caso 
contrário, a conta será desativada dentro de 24 horas.

3. Consistência: Uma vez que os alvos ‘prometem’ fazer 
algo, eles geralmente cumprem suas promessas, pois as pesso-
as não querem dar a impressão de serem desonestas ou de não 
serem dignas de confiança. Por exemplo, um hacker se passa 
por alguém da equipe de TI de uma empresa pode fazer com 
que um colaborador concorde em cumprir todos os processos de 
segurança e, em seguida, pede para que ele execute uma tarefa 
suspeita, supostamente em conformidade com as exigências de 
segurança.

4. Probabilidade: Os alvos são mais propensos a agir em 
conformidade quando o engenheiro social é alguém de quem 
eles gostam. Um hacker pode usar seu charme por telefone ou 
on-line para ‘conquistar’ uma vítima inocente.

5. Autoridade: As pessoas tendem a agir em conformi-
dade quando uma solicitação é feita por alguém que transmite 
autoridade. Por exemplo, um e-mail encaminhado para o depar-
tamento financeiro que pareça ter vindo do CEO ou do presiden-
te.

6. Validação Social: As pessoas têm tendência a agir em 
conformidade quando os outros estão fazendo a mesma coisa. 
Por exemplo, um e-mail de phishing pode parecer ter sido en-
viado a um grupo de colaboradores, o que faz com que um cola-
borador acredite que está tudo bem, uma vez que outros colegas 
também receberam a solicitação.

Uma dos vetores citados da Engenharia Social é o Phishing, 
caracterizado como um ataque via e-mail, onde a vítima é indu-
zida a clicar em links que a direciona para um site malicioso, 
executar um programa anexo, ou fornecer informações críticas. 
“Phishing pode ser usado para atrair alvos a visitarem sites mali-
ciosos ou fazerem download de anexos maliciosos, entre outras 
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atividades” (WEIDMAN,2014).

2 OBJETIVO

 Este artigo tem o objetivo de lograr acesso ao diário 
escolar de uma instituição de ensino superior que a partir deste 
momento será tratada pelo nome fictício de UNITI – Univer-
sidade de Tecnologia da Informação, avaliando a capacidade 
dos alvos (professores) em identificar o Phishing evitando o ata-
que, que obtendo êxito, poderia modificar as notas dos alunos, 
remover faltas, modificar conteúdo e/ou observações no diário 
em benefício próprio ou de outrem, gerando inclusive um mer-
cado negro desta expertise junto aos colegas. 

3 PLANO DE AÇÃO

 O Phishing foi a principal técnica de Engenharia Social 
utilizada neste trabalho, mas não foi a única, visto que o hacking  
é uma soma de conhecimentos e técnicas. 

3.1 MONITORAMENTO DA REDE INTERNA
   3.1.1 DESAFIOS INICIAIS

 Para dar credibilidade ao Phishing, era necessário que 
ele partisse de uma fonte confiável, então o primeiro passo foi 
conseguir um usuário e senha do e-mail institucional de alguém 
da coordenação ou diretoria, neste ponto dois obstáculos preci-
savam ser superados:

1) A rede é segmentada, ou seja, a rede administrativa não 
conversa com a rede disponibilizada para os alunos;

2) O webmail utiliza protocolo criptografado https - 
(Hyper Text Transfer Protocol Secure), o que significa dizer que 
mesmo conseguindo acesso a rede administrativa, sniffar  seus 
pacotes resultaria em dados indecifráveis ao atacante. 

3.1.2 SUPERANDO OS DESAFIOS INICIAIS

 1) Apesar de segmentada, a rede administrativa tem si-
nal Wireless, na qual os docentes também se conectam, ciente 
disso quando um professor saiu da sala e deixou o notebook so-
bre a mesa sem bloquear a tela foi a brecha que precisava, a rede 
administrativa estava salva no histórico de conexões, pedi para 
exibir a senha, e o primeiro desafio já estava superado. Outras 
técnicas poderiam ser usadas, como força-bruta, atacar o rotea-
dor Wireless da rede e subir outro falso com o mesmo nome, mas 
todas demoradas e sem garantias, novamente a engenharia social 
foi a mais eficiente.

2) Já dentro da rede administrativa, o monitoramento ini-
ciou-se às 7h e 20min antes de começar o expediente, tendo em 
vista que verificar o e-mail geralmente é uma das primeiras ta-
refas do dia. Foi utilizado um ataque conhecido como MITM 
(Man In The Middle) somado ao sslstrip, onde o atacante se 
posiciona no meio de uma comunicação entre os hosts e força 
que todo trafego web seja feito em protocolo sem criptografia 
conforme Figura 1, podendo assim capturar usuário e senha de 
sites com autenticação, inclusive do webmail.

Figura 1 – Cenário do ataque MITM e Sslstrip

 Foi utilizado para o ataque um notebook Dell Ins-
pirion com as seguintes configurações, (processador i7 
5ª geração, 16GB de ram, 1TB de disco). O sistema ope-
racional escolhido foi Kali Linux 2.0, por trazer consigo as 
ferramentas necessárias já instaladas e configuradas.

O comando abaixo ilustra o início do ataque MITM.

# ethercap -i wlan0 -i TqM ARP:remote /

O comando abaixo mostra o ínicio do ataque sslstrip

# ./sslstrip.py -w senhas.txt -l 10000

   3.1.2 CAPTURA DE SENHAS

 O monitoramento foi realizado durante as primeiras 
meia hora de trabalho no período matutino que compreende das 
7:30h às 8h e na primeira meia hora do período vespertino que 
compreende das 13:30 às 14h. Em uma hora de monitoramento 
foram capturados trinta (30) usuários e senhas conforme ilustra-
do na Figura 4, média de um a cada dois minutos, Gráfico 1.

Jan/Jul 2016
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Para este fim foi utilizado como servidor um computador Pen-
tium Core2Duo, 3GB de memória RAM e 320GB de disco, 
internet ADSL 15MB da operadora GVT, sistema operacional 
GNU/Linux Debian 8.2. O design foi feito utilizando Adobe 
Photoshop CS6 e Adobe Dreamweaver e html . 

A parte de programação foi escrita na linguagem Personal 
Home Page (PHP) e consiste em três perguntas básicas, Usuá-
rio, Senha atual e Nova senha, Figura 7. Quando a vítima clica 
em ALTERAR SENHA, o sistema salva os dados e o redireciona 
para uma segunda tela, informando que ouve uma falha momen-
tânea no sistema, redirecionando novamente a vítima para o site 
verdadeiro, Figura 8.

Gráfico 1 – Média de capturas de senhas

4 ENGENHARIA SOCIAL
4.1 PHISHING
   4.1.1 DISPARANDO EMAILS

 Na relação de e-mails capturados estava o de um in-
tegrante da coordenação e acessando a conta obtive acesso aos 
contatos, com endereço de e-mail dos professores. “E-mails do 
tipo phishing podem ser usados para atrair alvos a visitarem 
sites maliciosos ou fazerem download de anexos maliciosos, 
entre outras atividades” (WEIDMAN, 2014, p. 303).

  4.1.2 A ESTRATÉGIA

 Enviar um e-mail para todos os professores contendo 
um link para uma página falsa http://portaldodocente.sytes.net 
solicitando a troca imediata de suas senhas em regime de ur-
gência, dando um prazo de três dias para que se cumpra, visto 
que o sistema do diário escolar foi atualizado e após aquela 
data somente seria possível junto a coordenação. Foi enviado 
após o expediente em uma sexta-feira para dificultar a valida-
ção do e-mail junto ao remetente, conforme Figura 5. “Even-
tualmente ele precisa incluir o elemento da urgência, para que 
a vítima se distraia com a pressa e concorde antes de ter uma 
chance de pensar muito na solicitação” (MITNICK, 2003, p. 
160). 

Figura 5 – Print do e-mail Phishing

  4.1.2 O PHISHING

 Após a vítima clicar no link ela era redireciona-
da para a página do phishing http://portaldodocente.sytes.
net, hospedada em casa utilizando um domínio do site noip 
(http://www.noip.com) que fornece serviço de redireciona-
mento gratuito, criado uma DMZ  no roteador para que toda 
solicitação de trafego que chegasse até o roteador fosse redi-
recionada para um computador da rede interna, vide Figura 6. 

 Figura 6 – Funcionamento NOIP (Dns Dinâmico)

Figura 7 – Phishing do site http://portaldodocente.sytes.net 

Figura 8 – Código que armazena os dados e redireciona
   5 RESULTADOS

 O Phishing foi enviado para trinta e nove (39) professo-
res em uma sexta-feira às 20:23h, dez minutos depois já capturava 
sua primeira senha. Até a manhã de segunda-feira às 11h vinte e 
cinco (25) senhas haviam sido capturadas. A eficácia do ataque foi 
de 65%, um número alarmante pois durante todo o final de semana 
modificações poderiam ter sido feitas no diário. A Figura 9 mostra 
um dos diários aberto para edição de notas.

Figura 9 – Diário de notas aberto para edição
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Apesar da análise ser quantitativa e não qualitativa, impres-
siona o número de docentes da área de tecnologia que caíram no 
Phishing, pois das 25 senhas capturadas 11 eram de professores 
da área da TI. Aparentemente a máxima de que só acontece com 
vizinho infelizmente ainda prevalece. 

É dada a possibilidade de mudança dos dados de entrada pela 
desativação das classes de consumo. Isso acarreta uma mudança nos 
grupos gerados e aumenta a flexibilidade do sistema.

Os valores aplicados para o treinamento não são padrões, sendo 
necessária a sensibilidade do planejador para a obtenção de um bom 
conjunto de valores por município. Esta sensibilidade é obtida ao se 
analisarem as classes geradas por vários treinamentos diferentes. 

Para este método a saída do agrupamento é uma tabela que apre-
senta o grau de pertinência das curvas aos clusters definidos no trei-

6 CONCLUSÃO

 A engenharia social mostrou-se mais uma vez assustadora-
mente eficiente, expondo e explorando as vulnerabilidades humanas. 
Os resultados foram melhores do que o esperado e poderiam causar 
sérios danos não só às informações, mas também a imagem da insti-
tuição, tratando-se de uma Universidade de ensino superior em TIC . 
Como foi possível que um assunto batido, abordado em sala de aula e 
de conhecimento geral no meio tecnológico obtivesse tais resultados? 
Esta dúvida pode permear a mente dos alunos levando ao descrédito e 
perdas financeiras. 

 Algumas medidas de configuração poderiam ser adotadas 
para reduzir a probabilidade de sucesso dos ataques MITM e Sslstrip 
que levaram às capturas de senhas dos e-mails e posteriormente do di-
ário escolar, como por exemplo a implantação do software opensource 
ArpOn  no servidor Linux, que utiliza variadas técnicas de defesa con-
tra estes ataques. No lado das estações cliente Windows®, um script de 
inicialização que fixe o Media Access Control (MAC) do servidor na 
estação, evitando atualização dinâmica, impedindo sua modificação o 
que é a base para que o ataque MITM obtenha sucesso.

 O CERT.br  em sua Cartilha de Segurança para Internet, 
na página 9, descreve algumas medidas preventivas valiosas contra o 
Phishing, são elas:

1. Fique atento a mensagens, recebidas em nome de alguma 
instituição, que tentem induzi-lo a fornecer informações, instalar/exe-
cutar programas ou clicar em links; 

2. Questione-se por que instituições com as quais você não tem 
contato estão lhe enviando mensagens, como se houvesse alguma re-
lação previa entre vocês (por exemplo, se você não tem conta em um 
determinado banco, não há porque recadastrar dados ou atualizar mó-
dulos de segurança); 

3. Fique atento a mensagens que apelem demasiadamente pela 
sua atenção e que, de alguma forma, o ameacem caso você não execute 
os procedimentos descritos; 

4. Não considere que uma mensagem é confiável com base na 
confiança que você deposita em seu remetente, pois ela pode ter sido 
enviada de contas invadidas, de perfis falsos ou pode ter sido forjada;

5. Seja cuidadoso ao acessar links. Procure digitar o endereço 
diretamente no navegador da internet;

6. Verifique o link apresentado na mensagem. Golpistas costu-
mam usar técnicas para ofuscar o link real para o phishing. Ao posicio-
nar o mouse sobre o link, muitas vezes é possível ver o endereço real da 
página falsa ou código malicioso;

7. Utilize mecanismos de segurança, como programas anti-
malware, firewall pessoal e filtros antiphishing;

8. Verifique se a página utiliza conexão segura. Sites de comer-
cio eletrônico ou Internet Banking confiáveis sempre utilizam cone-
xões seguras quando dados sensíveis são solicitados;

9. Verifique as informações mostradas no certificado. Caso a 
pagina falsa utilize conexão segura, um novo certificado será apresen-
tado e, possivelmente, o endereço mostrado no navegador Web será 
diferente do endereço correspondente ao site verdadeiro;

10. Acesse a página da instituição que supostamente enviou a 
mensagem e procure por informações (você vai observar que não faz 
parte da política da maioria das empresas o envio de mensagens, de 
forma indiscriminada, para os seus usuários).

Medidas administrativas como não permitir o acesso de dispo-
sitivos móveis a rede administrativa, desativação no rack  de pontos 
cabeados de backup poderiam evitar a entrada indevida na rede. Ou 
até mesmo a criação de uma terceira rede wireless especifica para os 
docentes, separada da administração e dos alunos poderia gerar uma 
camada a mais de segurança, pois restringiria a senha de acesso a rede 

 Figura 10 – Diário Docentes da TI
Outro dado interessante é que vários usuários tentaram em mé-

dia, no mínimo, três vezes a mudança de senha, informando a senha 
verdadeira em todas elas, não identificando o phishing.

 Durante todo período do ataque o e-mail utilizado para dispa-
rar o phishing também foi monitorado, afim de excluir as mensagens 
que começaram a chegar reclamando da falha ao tentar alterar a senha. 
Se o responsável pelo e-mail lesse as reclamações poderia ter identi-
ficado o ataque e disparado contramedidas. Somente na segunda-fei-
ra, dois dias após o início do ataque e 20 senhas capturadas e vários 
e-mails um docente da TI identificou que se tratava de um ataque. A 
Figura 10 demonstra uma parte do arquivo onde eram salvas as infor-
mações de cada tentativa, ele capturava o usuário, senha atual, a nova 
senha, endereço IP , data e hora.

Figura 11 – Arquivo de Captura de Senhas
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BRITO (2015, p. 1), em sua coluna ao site Techtudo propõe 
o que ele chama de firewall humano que consiste basicamente 
em:

1. Evite retribuir favores.  
Alguns atacantes criam situações que se aproveitam do fato 

de que as pessoas tendem a se sentir obrigadas a dar algo em 
troca, depois de ganhar algo.

2. Não faça nada por causa de pressão, analise antes de 
fazer.  

As pessoas tendem a fazer o que se pede quando acredi-
tam que algo está no fim, e os hackers se aproveitam disso. Por 
exemplo, podem mandar emails que pedem ao usuário para 
atender a uma solicitação (clicar em algo, mandar informações), 
caso contrário, a conta será́ desativada dentro de 24 horas.

3. Não faça algo que passe por cima das regras de segu-
rança. 

Aproveitando-se do fato de que algumas pessoas geralmen-
te fazem o que se pede para não dar a impressão de serem deso-
nestas ou de não serem dignas de confiança, um hacker pode, por 
exemplo, se passar por alguém da equipe de TI de uma empre-
sa. Com isso, ele pode fazer com que um colaborador concorde 
em cumprir todos os processos de segurança e, em seguida, que 
ele execute uma tarefa suspeita supostamente em conformidade 
com as exigências de segurança. Cuidado com o que realiza, in-
dependente de onde venha o pedido.

4. Não deixe o lado pessoal passar por cima da seguran-
ça.  

Algumas pessoas tem  propensão a fazer o que o criminoso 
quer quando ele é alguém de quem eles gostam. Um hacker pode 
usar seu charme por telefone ou on-line para “conquistar” uma 
vítima inocente.

5. Segurança vem antes de autoridade.  
Alguns ataques se aproveitam que as pessoas fazem o que 

se pede quando uma solicitação é feita por alguém que trans-
mita autoridade. Por exemplo, um e-mail encaminhado para o 
departamento financeiro que pareça ter vindo do CEO ou do pre-
sidente.

6. Não faça o que os outros fazem, se você sabe que está 
errado.   

As pessoas tendem a fazer o mesmo que os outros. Por 
exemplo, um e-mail de phishing pode parecer ter sido enviado a 
um grupo de colaboradores, o que faz com que um colaborador 
acredite que está tudo bem, uma vez que outros colegas também 
receberam a solicitação.

Todos conscientes do seu papel, atuando como um “firewall 
humano”, dividido em camadas, fazendo com que uma informa-
ção seja checada em todas elas para só então ser validada.

7 REFERÊNCIAS

WEIDMAN, Georgia. Teste de invasão: Uma introdução 
prática ao hacking. São Paulo: NOVATEC, 2014.

DHANJANI, Nitesh; RIOS, Billy; HARDIN, Breet. Ha-
cking: A próxima geração. Rio de Janeiro: ALTA BOOKS, 2011.

MITNICK, Kevin; SIMON, Willian L. A arte de enganar: 
Controlando o fator humano na segurança da informação. São 
Paulo: PEARSON EDUCATION, 2003.

Grupo de Resposta a Incidentes de Segurança para a In-
ternet brasileira, CERT.br. Cartilha de Segurança para Internet. 
Disponível em:

<http://cartilha.cert.br/livro/cartilha-seguranca-internet.
pdf>. Versão 4.0. São Paulo, 2012

BRITO, Edivaldo. Spam já são dois terços dos e-mails, 
engenharia social quebra ‘firewall humano’. [2015]. Disponível 
em:  

<http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2015/02/
spam-ja-sao-tercos-dos-e-mails-engenharia-social-quebra-fi-
rewall-humano.html>. Acesso em: 13 fev.2016



Revista Tecnologia da Informação AplicadaJan/Jul 2016
15



Revista Tecnologia da Informação Aplicada Jan/Jul 2016
16

Artigo 2

Geração Automática  de Produtos Derivados de Imagens de Satélite usando a Biblioteca JAI

Faculdade SENAI Fatesg, Goiânia, Goiás, Brasil 

Eva Carolina Sousa Melo Eustáquio
Ezequiel Rodrigues de Oliveira

Frederico Halley Alves de Souza
Esp. Heuber Gustavo Frazão de Lima

Resumo: O Rastreamento veicular já é uma realidade. Muitas empresas ligadas ao ramo de transporte já utilizam este recurso 
para monitoramento, rastreamento e logística de suas frotas. Através de pesquisa de mercado, notou-se a necessidade de moni-
toramento de carga e de pessoas, e é neste contexto que esta pesquisa se aplica. Com o avanço tecnológico dos aparelhos celula-
res e smartphone (celular inteligente), tais como: suporte para a tecnologia Sistema de Posicionamento Global (GPS), melhores 
processadores, maior capacidade de armazenamento de dados, surgimento de sistemas operacionais, a exemplo do Android da 
Google e IOS da Apple, tem-se a possibilidade de desenvolver um aplicativo para smartphones com estas características, para 
realizar o rastreamento e monitoramento de celulares coorporativos e pessoais.

Palavras-chave: Rastreamento. Smartphone.  GPS. Android. iOS.

1. INTRODUÇÃO

As imagens de satélite são documentos que representam, 
em escala e sobre um plano 2D, as feições naturais e artificiais 
da superfície terrestre, a partir da medição de um processo físico 
da radiação eletromagnética. Onde essa energia eletromagnética 
é conduzida de forma analógica a um sensor que possui um con-
versor que ira converter essa informação em um valor digital, 
transformada em uma unidade chamada de pixel de acordo com 
Meneses e Almeida (2012).

Com a imagem convertida para um formato digital, é pos-
sível processarmos esses dados com o objetivo de representar 
porções bem definidas do espaço terrestre, onde podemos utili-
zar processamentos matemáticos, estatísticos e probabilísticos 
dos dados.

Imagens de satélite vêm sendo utilizadas em diversas áreas 
de negócio e podem auxiliar o trabalho dos profissionais des-
sas áreas expondo os dados de forma a facilitar o seu trabalho. 
Um exemplo dessa utilização seria na agricultura de precisão, 
na qual podemos identificar na imagem de satélite uma área que 
possui uma menor densidade de vegetação plantada. Entretanto, 
as imagens geradas pelos satélites precisam ser tratadas para que 
possam ser utilizadas para um determinado fim. 

Existem vários tipos de tratamentos, dentre eles destacam-
se: Composição colorida, NDVI (Normalized Difference Ve-
getation Index) e SAVI (Soil-Adjusted Vegetation Index). Na 
composição colorida ou falsa cor, consiste da combinação de 
3 bandas espectrais de satélites que irão formar uma composi-
ção colorida (SOARES et al., 1992). Esta combinação de bandas 
consiste de uma seleção cuidadosa, onde se devem observar as 
bandas que contenha as informações espectrais que você deseja. 
Deve ser analisada a necessidade de escolher a alocação de co-
res que tenham uma melhor percepção ao olho humano, mesmo 
que as informações contidas em uma imagem sejam sempre as 
mesmas não importando a combinação de bandas. 

O NDVI trata-se de um índice de vegetação da diferença 
normalizada que é muito utilizado em estudos da área de senso-
riamento remoto (Rouseet al., 1973). Esse índice pode ser resu-
mido na relação entre as medidas espectrais das bandas do infra-
vermelho próximo e do vermelho com o objetivo de minimizar 
o problema das interferências do solo na resposta da vegetação. 
Para Esquerdo (2007) esse índice, vem sendo utilizado por apre-
sentar uma correlação com o índice de área foliar e a biomassa 
da vegetação, sendo um estimador para esses parâmetros.

O SAVI é um índice de vegetação ajustado ao solo, que 
minimiza os efeitos da refletância do solo quando incorporamos 
o fator de ajuste que pode variar de acordo com a densidade da 
vegetação (GILABERT et al, 2002; EASTMAN, 2006). Cada 
tratamento é feito para que a imagem possa ser utilizada para 
a atividade que foi proposta, a fim de evidenciar as feições do 
solo, a quantidade de vegetação que ali se encontra, entre outras 
características.

O mercado possui alguns softwares que realizam esses ti-
pos de tratamentos, dentre eles destacam: Spring, Quantum Gis, 
gvSig, ArcGis entre outros. Uma deficiência encontrada nessas 
ferramentas está no processo que o cliente precisa seguir para 
conseguir utilizar a imagem: inicialmente o cliente realiza a es-
colha da imagem, em seguida efetua o download e o tratamen-
to que deseja fazer. Todo esse processo, de certa forma, pode 
ser oneroso do ponto de vista do tempo de execução gasto para 
a escolha da melhor imagem e ainda de grande capacidade de 
processamento que é necessária para o tratamento desejado nas 
imagens.

Observando essa deficiência do mercado os autores do arti-
go deram inicio a criação do software GEOCENA, que permite 
a realização antecipada do tratamento de imagens de satélites, e 
a disponibilização desses resultados. O intuito é disponibilizar 
imagens tratadas de uma determinada região escolhida, e o trata-
mento que deseja ser aplicado na imagem em questão.

2. REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 SENSORIAMENTO REMOTO

É uma técnica de se obter uma imagem de um determinado 
objeto ou alvo sem que haja contato entre o sensor do satélite e 
o objeto.
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Conforme pode se observar na figura 1, os satélites de ima-
geamento necessitam de uma fonte de energia externa para que 
se possam gerar as imagens. Sendo a nossa fonte de energia o 
Sol, que emite energia eletromagnética sobre a superfície da ter-
ra, parte dela é absorvida pelo objeto e parte dela é refletida. Os 
sensores do satélite irão captar essa energia refletida que inicial-
mente é um dado analógico transformando essa informação em 
um dado digital que será enviado para a nossa estação de recep-
ção na superfície da terra. No Brasil temos o INPE (Instituto 
Nacional de Pesquisa Espacial) que faz a recepção e disponibili-
zação dessas informações ao público.

Sabendo que a radiação eletromagnética de cada compri-
mento de onda interage de formas distintas e com diferentes 
intensidades com os objetos na superfície terrestre, um dos pa-
râmetros mais importantes é definir a características do sensor 
como, por exemplo, o comprimento de onda que ele ira adquirir. 
As imagens não são definidas num especifico comprimento de 
onda, mas sim abrangendo pequenos intervalos que são chama-
dos de bandas espectrais citado na tabela 1.

Intervalo Espectral Comprimento de Onda
Raios Cósmicos 0,01 Aº
Raios Gama 0,01 - 0,1 Aº
Raios X 0,1 - 10 Aº
Ultravioleta 100nm - 0,38 μm
Visível 0,38 - 0,76 μm
Infravermelho próximo 0,76 - 1,2 μm
Infravermelho de ondas 
curtas

1,2 - 3,0 μm

Infravermelho médio 3,0 - 5,0 μm
Infravermelho temal 5,0 μm - 1 μm
Micro-ondas 1mm - 100 cm
Rádio 1m - 10 km
Áudio 10 - 100 km
Corrente Alternada > 100 km

Figura 1 Sensoriamento Remoto

Tabela 1 - Divisão do espectro eletromagnético

2.2 SATÉLITE
Iremos utilizar imagens geradas por satélites do projeto 

Landsat, que é um projeto americano com mais de 30 anos em 
funcionamento e esta na sua oitava versão. Foi feito a escolha 
desse satélite devido a sua resolução espacial que é considerada 
baixa e por suas imagens serem disponibilizadas gratuitamente 
ao público.

 

Esse satélite possui 11 bandas, onde cada banda representa 
uma faixa no espectro eletromagnético, conforme podemos vi-
sualizar na tabela 2. As bandas que foram utilizadas para geração 
dos nossos produtos foram as bandas 6, 5 e 4.

Landsat-8 Ban-
das

Comprimento 
de Onda (mi-
crometros)

Resolução (me-
tros) 

Banda 1 - Coas-
talaerosol

0.43 - 0.45 30

Banda 2 - Azul 0.45 - 0.51 30
Banda 3 - Verde 0.53 - 0.59 30
Banda 4 - Ver-
melho

0.64 - 0.67 30

Banda 5 - In-
fravermelho 
próximo (NIR)

0.85 - 0.88 30

Banda 6 - 
SWIR 1

1.57 - 1.65 30

Banda 7 - 
SWIR 2

2.11 - 2.29 30

Banda 8 - Pan-
cromática

0.50 - 0.68 15

Banda 9 - Cir-
rus

1.36 - 1.38 30

Banda 10 - 
ThemalInfrared 
(TIRS) 1

10.60 - 11.19 100

Banda 10 - 
ThemalInfrared 
(TIRS) 1

11.50 - 12.51 100

Figura 2 - Landsat8

Tabela 2 - Bandas do satélite Landsat8
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 Na figura 3 podemos visualizar a grade do satélite 
Landsat8, nesta grade cada quadricula representa uma cena 
de uma determinada localização no globo terrestre. Cada cena 
pode conter diversas imagens de diferentes datas e para cada 
data nos teremos 11 imagens cada uma referente a uma banda 
desse satélite conforme podemos ver na tabela 2.

Figura 3 - Grade do satélite Landsat8

2.3 NDVI
 O NDVI – Índice de Vegetação da Diferença 
Normalizada é a diferença entre a banda do infravermelho 
próximo pelo vermelho, dividido pela soma dessas mes-
mas bandas (Equação 1, Rouse et al., 1973). Os valores 
do NDVI variam de -1 a 1. Nos locais onde existe água 
ou nuvens, os valores que podem ser vistos na imagem 
são sempre menores do que 0. O índice é apresentado pela 
Equação 1.
NDVI=(p4-p3)/(p4+p3)  (1)
Onde: 
NDVI: Índice de Vegetação da Diferença Normalizada.
p3 e p4: são os valores de reflectância das bandas dos 
satélites.

2.4 SAVI

 O Índice de Vegetação Ajustado ao Solo é definido 
pela Equação 2, que leva em consideração os efeitos do 
solo exposto no produto que será gerado, pois ele apresenta 
melhores resultados quando a superfície não esta completa-
mente coberta pela vegetação. O índice é apresentado pela 
Equação 2.
SAVI=(1+Ls)(p4-p3)/((Ls+p4+p3) ) (2)
Onde: 
SAVI: Índice de Vegetação Ajustado ao Solo.
Ls: é uma constante denominada de fator de ajuste do índi-
ce SAVI, podendo assumir valores de 0,25 a 1 que depende 
da cobertura do solo. De acordo com Huete (1988) o valor 
para Ls de 0,25 é mais indicado para vegetações densas, de 
0,5 para vegetação com densidade intermediária e quando o 
valor for 1 é onde a vegetação possui uma baixa densidade. 
Caso seja informado o valor 0, o resultado gerado será igual 
aos valores do NDVI.
ᴩ3 e ᴩ4: são os valores de reflectância das bandas dos 
satélites.

2.5 COMPOSIÇÃO COLORIDA
Composição Colorida se da a partir da combinação de 3 

bandas espectrais, onde se atribui as cores primarias (vermelho, 
verde e azul) a essas 3 bandas, esse processo também é conhe-
cido como composição RGB. A imagem é colorida pixel a pixel 
e é utilizado um pouco de cada cor, a cor e sua quantidade são 
definidas pelo nível de cinza do pixel, se o nível de cinza for 
igual a 0 em uma banda não será utilizada nenhuma cor, se um 
pixel for igual a 0 nas 3 bandas sua cor será preta, pixel que 
tem o máximo valor de nível de cinza nas 3 bandas sua cor será 
branca, pixel que tem o mesmo nível de cinza nas 3 bandas ficam 
em tons de cinza.

3. Pré-requisitos
Para o desenvolvimento do projeto GEOCENA foram uti-

lizados as seguintes ferramentas e frameworks listados abaixo:

• Hibernate;
• JPA;
• Maven;
• PostgreSQL;
• Primefaces;
• JAI

3.1 JAVA ADVANCEDIMAGING – JAI

JAI é uma API (Application Programming Interface) man-
tida pela Oracle, utilizada para realizar processamento de ima-
gens, no projeto GEOCENA está biblioteca realizou diversas 
tarefas, tais como, conversão das bandas 6, 5 e 4 para uma ma-
triz de valores em ponto flutuante, possibilitou a aplicação dos 
algoritmos de NDVI e SAVI, diminuiu o tempo de execução dos 
cálculos matemáticos, além de exportar os resultados obtidos 
para qualquer extensão de imagem suportada por está API.

Contudo o JAI oferece mais algumas vantagens para os de-
senvolvedores que são: 

• Plataforma de Imagem – a maioria das APIs de ima-
gens é projetada para um determinado sistema operacional, o 
JAI como foi desenvolvido para trabalhar com a linguagem 
Java, possibilita a sua execução em qualquer computador ou sis-
tema operacional, apenas é necessário que esteja instalado uma 
Java Virtual Machine.

• Imagem Distribuída – JAI pode ser utilizada em aplica-
ções cliente-servidor, através da plataforma Java, arquitetura de 
redes e tecnologias de execução remota que é baseada em Java 
RMI (Remote Method Invocation). 

• Orientado a Objetos – é orientado a objetos, onde as 
imagens são tratadas como arquivos de imagem e operações de 
processamento são definidas como objetos.

• Flexível e extensível – JAI fornece uma estrutura exten-
sível que permite que operações de processamento de imagens 
especiais possam ser adicionadas na API.  Para a compressão e 
descompressão de imagens fora do conjunto básico que é base-
ado em padrões internacionais, JAI também permite a adição de 
codificadores e decodificadores (codecs).

• Independente – o processamento de imagem pode ser 
especificado em coordenadas independentes.

• Suporte a Vários Tipos de Imagens – JAI suporta a 
leitura e escrita para BMP, GIF, JPEG, JPEG-LS, JPEG-2000, 
PNG, PNM, Raw, TIFF e WBMP. 
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• Alto Desempenho – Uma variedade de implementa-
ções são possíveis, incluindo implementações que podem tirar 
proveito de aceleração de hardware e os meios de comunicação 
e recursos da plataforma, como a MMX em processadores Intel 
e VIS em UltraSparc.

4. PROPOSTA DE SOFTWARE  PARA A REALIZA-
ÇÃO DE TRATAMENTO DE IMAGEM – GEOCENA

Para o desenvolvimento do projeto GEOCENA, foram 
criadas duas versões, uma desktop e uma web. Na versão desk-
top é realizado o processo de tratamento da imagem, já na versão 
web as imagens são disponibilizadas ao usuário.

4.1 TRATAMENTO DE IMAGEM (Desktop)
Para que a imagem seja tratada, primeiro é necessário ad-

quirir uma cena, para o desenvolvimento do projeto foi utilizada 
cenas do satélite Landsat8. Após isto, é realizado o upload da 
cena onde são inseridas as informações pertinentes a ela, assim 
a cena é persistida no banco, quando a cena é persistida ela não 
é armazenada no banco o que é armazenado são o caminho ab-
soluto e o caminho relativo. Após a inserção da cena o processo 
de tratamento pode ser iniciado, precisando apenas de ser infor-
mada a cena que se deseja tratar e o tratamento a ser realizado. 
Ao final, a imagem tratada é apresentada, automaticamente ela 
foi novamente persistida no banco com o tratamento feito, finali-
zando assim o processo de tratamento da imagem. Este processo 
pode ser visualizado na Figura 4.

5. RESULTADO DA PROPOSTA
De acordo com a proposta, foi realizado o processamento, 

armazenamento e a distribuição das imagens, gerando os produ-
tos NDVI, SAVI e Composição Colorida. A seguir demonstrare-
mos dentro do software GEOCENA estes resultados.

5.1 Geocena (Desktop)
Na figura 6 temos a tela do processamento da imagem, na 

qual o usuário define a cena e o tipo do tratamento que deseja 
realizar.

Figura 4 - Processo de Tratamento da Imagem

4.2 DISPONIBILIZAÇÃO DA IMAGEM (WEB)
Para que o processo de disponibilização da imagem seja iniciado é 
necessário que o usuário informe a cena que ele deseja, após está 
informação o software monta a lista de imagem desta cena. Com a 
lista de imagens montada o usuário pode selecionar uma dessas ima-
gens para visualizar e pode optar por fazer o download da mesma. 
O processo de disponibilização da imagem pode ser visualizado na 
Figura 5.

Figura 5- Processo de Disponibilização das Imagens

Figura 6- Tela processamento da imagem

 Após ter feito a escolha da cena e o filtro, o software GEO-
CENA aplica o algoritmo relacionado ao tipo de tratamento escolhido, 
apresentando a seguir o resultado.
 
5.1.1 RESULTADO DO PROCESSAMENTO NDVI
 O método que realiza o processamento da imagem apresen-
tando como resultado o NDVI, é descrito a seguir:
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public static CenaprocessarNDVI(Cenacena) throws IOE-
xception {

PlanarImage nir = converterParaPontoFlutuante(retornar-
Caminho(cena.getCenImagemList(), “B5”));

PlanarImage vis = converterParaPontoFlutuante(retornar-
Caminho(cena.getCenImagemList(), “B4”));

 // Calcular o numerador (NIR-VIS).
PlanarImage numerador = numerador(nir, vis);

// Calcular o denominador (NIR + VIS).
PlanarImage denominador = denominador(nir, vis);

// Calcular o NDVI
ParameterBlock pbNDVI = new ParameterBlock();

pbNDVI.addSource(numerador);
pbNDVI.addSource(denominador);
PlanarImage ndvi = JAI.create(“divide”, pbNDVI);
Imagem img = escreverImagemDiretorioFisico(cena, ndvi, 

“NDVI”);
cena.getCenImagemList().add(img);
terminou = false;
showImagem(ndvi);
return cena;
}   

Na figura 7 esta representada o resultado do NDVI dentro 
do software GEOCENA, onde seu resultado varia entre -1 e 1, 
quanto mais próximo de 1 mais escura a imagem fica o que re-
presenta uma área onde existe uma vegetação densa e quanto 
mais próximo de -1 mais clara a imagem fica representando uma 
região de solo exposto ou pouca vegetação.

5.1.2  RESULTADO DO PROCESSAMENTO SAVI

O método que realiza o processamento da imagem apresen-
tando como resultado o SAVI é descrito a seguir:

public static Cena processarSAVI(Cena cena) {

double[] ajuste = {1.5};
PlanarImage nir = converterParaPontoFlutuante(retornarCa-

minho(cena.getCenImagemList(), “B5”));
PlanarImage vis = converterParaPontoFlutuante(retornarCa-

minho(cena.getCenImagemList(), “B4”));
ParameterBlock pb = new ParameterBlock();
PlanarImage parteNumerador = numerador(nir, vis);
pb.addSource(parteNumerador);
pb.add(ajuste);

//Calcular numerador (1 + Ls) * (nir - vis)
PlanarImage numerador = JAI.create(“MultiplyConst”, pb);
pb = new ParameterBlock();
double[] ajusteDenominador = {0.5};
PlanarImage parteDenominador = denominador(nir, vis);
pb.addSource(parteDenominador);
pb.add(ajusteDenominador);

//Calcular denominador (Ls + nir + vis)
PlanarImage denominador = JAI.create(“AddConst”, pb);
// Calcular o SAVI
ParameterBlock pbSAVI = new ParameterBlock();
pbSAVI.addSource(numerador);
pbSAVI.addSource(denominador);
PlanarImage savi = JAI.create(“divide”, pbSAVI);
Imagem img = escreverImagemDiretorioFisico(cena, savi, 

“SAVI”);
cena.getCenImagemList().add(img);
terminou = false;
showImagem(savi);
return cena;
}
Na figura 8 está representado o resultado do SAVI, ele é si-

milar ao NDVI a diferença é que ele destaca mais a influênciade 
solo exposto.

Figura 7 - Resultado NDVI

Figura 8 - Resultado SAVI
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Com o passar dos anos, o uso do resultado de índices de ve-
getação vem sendo cada vez mais utilizados como um importan-
te indicador da qualidade ambiental, na agricultura de precisão 
pode ser aproveitado o resultado da quantidade de biomassa para 
ajudar na tomada de decisão na hora da aplicação de insumos 
agrícolas no solo, na observação da desertificação de regiões 
onde é possível visualizar o processo no decorrer dos anos de-
vido aos agentes naturais, das atividades humanas entre outros.

5.1.3 RESULTADO DO PROCESSAMENTO DA 
COMPOSIÇÃO COLORIDA

O método que realiza o processamento da imagem apre-
sentando como resultado a Composição Colorida é descrito a 
seguir:

public static Cena processarComposicaoColorida(Cena 
cena) {

PlanarImage banda6 = JAI.create(“fileload”, retornarCami-
nho(cena.getCenImagemList(), “B6”));

PlanarImage banda5 = JAI.create(“fileload”, retornarCami-
nho(cena.getCenImagemList(), “B5”));

PlanarImage banda4 = JAI.create(“fileload”, retornarCami-
nho(cena.getCenImagemList(), “B4”));

ParameterBlock pb = new ParameterBlock();
pb.addSource(banda6);
pb.addSource(banda5);
pb.addSource(banda4);
PlanarImage composicaoColorida = JAI.create(“BandMer-

ge”, pb, null);
Imagem img = escreverImagemDiretorioFisico(cena, com-

posicaoColorida, “COMPS”);
cena.getCenImagemList().add(img);
terminou = false;
showImagem(composicaoColorida);
return cena;
}
Na figura 9 está representado o resultado da Composição 

Colorida.

Figura 9 - Resultado Composição Colorida

Na composição colorida, podemos observar a imagem 
composta pelas três cores primárias RGB formando uma ima-
gem colorida. Nessa composição, escolhemos juntar as bandas 
6, 5 e 4 para termos como resultado uma composição de falsa 
cor que pode nos auxiliar a analisar a ocupação territorial em 
determinadas regiões, por meio de um diagnóstico do uso e co-
bertura da Terra.

Diante dos resultados apresentados, podemos destacar que 
tanto o NDVI, o SAVI e a Composição Colorida apresentaram 
resultados satisfatórios se comparados aos mesmos produtos ge-
rados em softwares da área de Geoprocessamento como o Quan-
tum GIS, por exemplo, no Geocena o processamento e armaze-
namento das imagens ficaram muito mais fáceis e ágeis, para 
um usuário comum poder manusear o software e obter o mesmo 
resultado que um usuário com conhecimentos avançados na área 
de Sensoriamento Remoto, pois ele tem acesso as imagens tra-
tadas sem necessitar de realizar todo o processo de tratamento.

Foram seguidos os passos estabelecidos pela proposta, ten-
do obtido produtos aceitáveis no processo de tratamento de ima-
gens de satélite gerando alguns resultados como o NDVI, SAVI 
e Composição Colorida. Obtendo também, sucesso na proposta 
de gerar um software que faz o processamento, armazenamento 
de imagens de satélite de forma ágil facilitando assim na distri-
buição das mesmas.

5.2 Cenário de Teste
Para fazermos os testes, utilizamos um computador Core 

i7, 8 giga de memória ram, hd de 500 gigas e placa de vídeo 
dedicada GTS 250 de 01 Giga de memória para rodarmos tanto 
o software modelo desktop quanto web onde foi processado al-
gumas cenas gastando o seguinte tempo.

CENA NDVI SAVI COMP.
COLORI-
DA

222/072 16 seg. 28 seg. 01 min. 12 
seg.

221/072 17 seg. 29 seg. 01 min. 12 
seg.

219/070 17 seg. 30 seg. 01 min. 11 
seg.

Trabalhamos com uma cena obtida pelo satélite LANDSAT 
8, onde ela foi armazenada em nosso banco de imagens e foi 
aplicado o algoritmo do NDVI e do SAVI nas bandas 4 e 5, na 
qual os resultados podem ser observados nas figuras 4 e 5, já 
para a composição colorida foram utilizadas as bandas 4, 5 e 6.

No banco de imagens as mesmas são armazenadas em di-
retórios de acordo com o satélite que gerou a imagem, a nu-
meração da cena e a data da imagem, conforme podemos ver 
abaixo:C:\banco\nome do satélite\ nome da cena\ data\.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Levando-se em conta o que foi desenvolvido, podemos 
concluir que para alcançar um resultado satisfatório para o tra-
tamento das imagens foi necessário um estudo sobre os tipos de 
tratamentos que se desejava fazer, para que chegássemos ao pon-
to de definir qual biblioteca utilizar para desenvolver o projeto.

Depois de feita a escolha o projeto começou a ser criado, 
de acordo com que o projeto caminhava, foi encontrada algumas 
dificuldades como a falta de informação sobre como realizar os 
tratamentos utilizando a biblioteca escolhida, já que nós meios 
digitais existem poucas informações e na documentação não ha-
via exemplos de sua utilização para trabalhar com o processa-
mento de imagens que se desejava realizar, além da dificuldade 
encontrada para exibir a imagem após o tratamento, enfim tudo 
se resumiu na pouca informação do problema que foi proposto 
com a área de conhecimento dos autores.

No decorrer do artigo citamos alguns testes realizados, ape-
sar de termos utilizado um computador considerável o mesmo 
teste foi realizado em outro computador com configurações mais 
simples, e constatamos que os resultados são bem próximos, 
com os testes também detectamos alguns problemas que mais 
tarde foram solucionados.

Apesar de todas as dificuldades, o resultado agregou mais 
conhecimento para os autores e satisfação, já que os problemas 
que apareceram foram solucionados e os tratamentos propostos 
foram realizados, apresentando o resultado dentro do software.
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Segurança em telefonia IP baseado em software livre – Asterisk.
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Resumo:Com o objetivo de demostra através de uma abordagem simples que a utilização do protocolo SIP em relação a segu-
rança, é um ponto fundamental e deve ser aplicada no uso da tecnologia telefonia IP de software PBX baseado em Asterisk para 
garantir a Integridade, Confiabilidade, Autenticidade, Não Repudio e Disponibilidade, na sua utilização e apresenta as falhas 
na implementação da telefonia IP em relação a segurança, devido as vulnerabilidades no uso do protocolo SIP e algumas  das  
ferramentas utilizadas para ataques ao protocolo SIP.

Palavras-chave: Asterisk. VoIP. Sip. Pabx. Vulnerabilidades. Ataque. Segurança

1. INTRODUÇÃO

 Com os avanços tecnológicos, em todas as esferas, em 
relação a telefonia não é diferente. Existia as linhas analógicas, 
depois veio as digitais, celulares, etc, desenvolveram-se as cen-
trais analógicas que também  evoluiram com o passar dos tem-
pos  para as centrais telefônicas digitais.

 Com a adoção da infra-estrutura junto tecnologia do 
protocolo IP tonou-se possível a convergência de voz em dados 
e transmiti-la via rede de um ponto “A” até um ponto “B” e com-
partilhamento das centrais telefônicas.

 Fazendo-se uso do protocolo SIP, possibilitou a trans-
missão de serviços de voz sobre a rede IP, no qual deu origem 
ao que conhecemos hoje com “VoIP”. Essa tecnologia tem sido 
implementada nas novas centrais telefônicas digitais, na qual 
possibilitou a integração a rede local “Lan” ou até mesmo a rede 
externa “Wlan” a telefonia convencional.

 A infra-estrutura de implementação do protocolo VoIP 
pode sofrer ataques, dentre os quais temos cinco tipos, cujo o 
objetivo e interromper ou degradar os serviços  das centrais te-
lefônicas na qual se utilizada-se de software livre, em especifico 
o Asterisk por utiliza-se do protocolo SIP para configurar seus 
ramais telefônicos.

 Diante do fato que as centrais telefônicas começam a 
trafegar dados na rede, sem considerá os três principais pilares 
da informação, disponibilidade, integridade e confidencialidade,  
profissionais tem colocado em risco os sistemas de telefonia das 
empresas com implementações sem o mínimo de segurança ne-
cessária, devido as vulnerabilidade do protocolo SIP. 

 Estando então diante desta realidade, esses sistema sem 
a implementação da segurança, tem possibilitado ao invasor que 
utiliza-se de ferramenta de ataque descobrir ramais desprotegi-
dos, que são capazes de realizar chamadas.

1.1 JUSTIFICATIVA 

Com o aumento na utilização da telefonia IP em substitui-
ção a telefonia convencional por grandes, medias e pequenas 
empresas, tendo como objetivo o gerenciamento e redução de 
custos, o protocolo SIP vem sendo muito utilizado. 

Na implementação do PBX IP há aspectos importantes que 
devem ser observados por quem vai gerir ou gerenciar o PBX IP 
sobre as vulnerabilidade do protocolo SIP. 

O protocolo SIP tem como base de implementação o proto-
colo HTTP, sendo assim ele  usa para troca de informações entre 
cliente e servidor, pedidos de requisição e resposta, em modo 
texto.

Existem profissionais que já trabalha com telefonia conven-
cional, mas pressionados pelo mercado vem implementado PBX 
IP sem as devidas preocupações e sem nenhum conhecimento 
prévio referente a segurança no qual pode acarretar em sérios 
prejuízos ao negócio. 

Diante dessa realidade em relação a vulnerabilidade do pro-
tocolo SIP, profissionais vem colocando em risco os sistemas de 
telefonia das empresas com implementações de centrais telefô-
nicas PBX IP sem o mínimo de segurança necessário, deixando 
o sistema vulnerável e favorecendo o invasor que utiliza-se de 
ferramenta de ataque para descobrir ramais desprotegidos, que  
são  capazes de realizar chamadas.

1.2 EMBASAMENTO TEÓRICO

Baseando-se nos pilares da informação: Integridade, Con-
fiabilidade, Autenticidade, Não Repudio e Disponibilidade, vis-
to que nos sistemas PBX IP, o protocolo SIP, no qual é usado na 
implementação de centrais PBX IP, não está sendo aplicado tais 
princípios.

Embasado nos Princípios de Administração de Redes e 
Sistemas de Mark Burgess 2ª edição; Rio de Janeiro; Editora 
LTC, 2006 e Redes de Computadores de Andrew S. Tanenbaum 
3ª Tiragem; Rio de Janeiro; Editora Elsevier Editora Ltda., 2003 
onde são apresentado os fundamento da segurança da informa-
ção e também no livro Asterisk na Pratica  de Alexandre Keller, 
2ª edição; São Paulo; Novatec Editora Ltda., 2011, sendo a se-
gunda reimpressão Agosto de 2014 no qual trata sobre Asterisk, 
sistema de telefonia IP.

2. PRINCÍPIOS DE SEGURANÇA

Segundo TANENBAUM (2003), 
 “A maior parte dos problema de segurança é causado 

intencionalmente por pessoas   maliciosas que 
tentam obter algum beneficio, chamar a atenção ou prejudicar   
alguém”. 

 Para BURGESS  (2006), “Todos os sistemas falham 
eventualmente, mas devem falhar de maneira previsível. Onde 
os humanos estiverem envolvidos, devemos ter listas de verifi-
cação e diretrizes que protegem o resto do sistema da falha”.

Artigo 3
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Segurança da informação tem sido um assunto muito dis-
cutido, pois com o avanço tecnológico em pleno crescimento e 
com o advento da internet, inclui-se também inúmeros tipos de 
problemas e ameaças. Com a utilização cada vez mais da in-
ternet, vem se revelando que medida preventivas e defensivas 
devem ser adotadas e implementas para a prevenção de amea-
ças. De uma forma bem simples, tratando-se de segurança como 
métodos empregados para garantir que as pessoas mal-intencio-
nadas não leiam, ou ainda, modifiquem secretamente mensagem 
enviadas a outro destinatário, ou pessoas que tentam ter acesso 
a determinados serviços no qual não estão autorizados a acessar. 

 A segurança da informação visa geralmente cinco obje-
tivos principais:

• A integridade, ou seja, garantir que os dados são efeti-
vamente os que crê ser;

• A confidencialidade, consistindo em assegurar que só 
as pessoas autorizadas têm acesso aos recursos trocados;

• A disponibilidade, permitindo manter o bom funciona-
mento do sistema de informação;

• O não repudio, permitindo garantir que uma transação 
não pode ser negada;

• A autenticidade, consistindo em assegurar que só as 
pessoas autorizadas têm acesso aos recursos.

 Diante de tal fato é necessário definir uma política de 
segurança, na qual sua implementação se faz de acordo com as 
quatro etapas seguintes:

Identificar as necessidades em termos de segurança, os ris-
cos informáticos que pesam sobre a empresa e as suas eventuais 
conseqüências;

Elaborar regras e procedimentos a implementar nos dife-
rentes serviços da organização para os riscos identificados;

Supervisionar e detectar as vulnerabilidades do sistema de 
informação e manter-se informado das falhas sobre as aplica-
ções e materiais utilizados;

Definir as ações a empreender e as pessoas a contactar em 
caso de detecção de uma ameaça;

De acordo com BURGESS  (2006), 
 “Um sistema seguro é aquele em que todas as ameaças 

possíveis foram analisadas e onde todos os riscos foram avalia-
dos e aceitos como parte da política”. 

 TANENBAUM (2003), afirma que:
“para tornar uma rede segura, com freqüência é necessário 

lidar com adversários  inteligentes, dedicados e, as vezes, muito 
bem subsidiados. 

E mais: “ Você também deverá tem em mente que as medi-
das utilizadas para interromper a atividade de adversários even-
tuais terão pouco impacto sobre os adversários mais espertos”.

. TELEFONIA IP

 A telefonia IP tem como funcionalidade o estabeleci-
mento da comunicação entre a rede publica de  telefonia  e a 
comunicação de voz em redes IP.

 A telefonia IP diferencia-se da telefonia publica , pois 
sua comunicação utiliza-se de redes TCP/IP enquanto que a pu-
blica consiste em sinais analógicos e digitais que são transmiti-
dos através de uma rede comutada por circuitos, já a telefonia IP 
se dar por comutação de pacotes de dados.

 A implementação do serviços de telefonia IP em rela-
ção ao sistema de telefonia convencional dever ser planejada 
com muita cautela, sobretudo no que se diz respeito ao aspecto 
de segurança, sendo que as aplicações VOIP herdam todas as

ameaças das redes de dados e tem suas  vulnerabilidade 
proveniente da própria tecnologia.

 A digitalização da voz para o funcionamento da central 
PABX onde a voz e codificada em dados e os dados decodificado 
em voz dar-se através da utilização do enCoder e Decoder co-
nhecido como “Codecs”; 

 Para enviar dos dados a um telefone é preciso a utiliza-
ção de um protocolo de sinalização para estabelecimento das co-
nexões entre o ponto de origem e o ponto de destino. Indicando 
um pedido, reposta ou apenas uma aviso. 

 O Asterisk suporta vários tipo de protocolo de sinaliza-
ção entre eles o SIP (Session Initiation Protocol), que é respon-
sável pela campainha, identificação da chamada, desconexão, 
etc.

3. ASTERISK®
 Asterisk é um software de código fonte aberto desen-

volvido e mantido pela empresa Digium Inc, no qual se destina 
ao funcionamento de uma central telefônica PABX.

 O Asterisk surgiu da necessidade para o gerenciamento 
a um grande volume de chamadas ao suporte técnico comercial 
para linux da empresa Linux Support Services criada por Mark 
Spencer.  Entretanto a Support Services não tinha capi-
tal suficiente para a aquisição de um central PABX com as fun-
cionalidades necessitarias, então Mark Spencer decidiu projeta e 
desenvolver o próprio sistema para atendimento telefônico. 

 Depois de alguns meses de desenvolvimento, Mark 
Spencer já possuirá uma plataforma que supria suas necessidade 
e a publicou na internet com o nome de Asterisk.

 Nesse mesmo período em que Mark Spencer desenvol-
ve o software, Jim Dixon responsável pelo projeto Zapata Te-
lephony, busca meios de desenvolver um produto que minimiza-
se os custo de uma placa de telefonia, pois os processadores de 
Sinal Digital tinha elevados preços.

 Utilizando um computador Pentium III 600Mhz com a 
placa Mitel39000C “ISDN Express Development Card” projeta 
o driver para o FreeBSD em que conseguiria gerenciamento de 
50 a 75 canais (linha telefônica em forma de um circuito de voz 
digital) utilizando pouco processamento. 

 Jim Dixon decide então disponibilizar o projeto com-
pleto da placa e os arquivos de driver na internet, nascendo as-
sim a organização Emiliano Zapata.

Com a publicação na internet varias pessoas começaram a 
ter interesse pelo projeto, gerando então um problema, os inte-
ressado sempre perguntava “Você tem para Linux?”. Jim Dixon 
nunca tinha trabalhando com linux, então começa a estuda linux, 
mas não conseguia porta o driver de FreeBSD para Linux com 
sucesso. Para tentar suprir esse necessidade, mas uma vez recor-
re a internet, publicando o seu projeto Zapata para Linux na es-
perança que em algum lugar do mundo alguém pudesse ajudá-lo.

Dois dia após sua publicação, Jim Dixon recebe um e-mail 
de Mark Spencer apresentado a solução definitiva para o projeto 
Zapata, o Asterisk. 

 Com a junção do software de Mark Spencer com o har-
dware de Jim Dixon e o modulo do kernel Linux desenvolvido 
agora por ambos, tornando uma central PABX de software livre 
“Asterisk” totalmente funcional.

Hoje o Asterisk está em constante desenvolvimento por  
Mark Spencer na parte do software e  de Jim Dixon na área de 
hardware, ambos faz parte da empresa Digium Inc, com a uti-
lização de varias tecnologia ISDN, R2, FXS, FXO, VoIP, etc. 
É considerado o programa de código aberto mais popular no 
mundo e o segundo maior projeto de software livre comunitário, 
ficando atrás apenas do Linux.
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Figura 1 - Arquitetura do Asterisk.

 KELLER (2014), define Asterisk como:
 “O Asterisk é considerado uma central telefônica hibri-

da, por implementar tanto as funções de uma central telefônica 
tradicional quanto os protocolos VoIP, ou seja, o Asterisk ge-
rencia o áudio trafegando em canais de comunicação digitais, 
analógicos e também TCP/IP. Ele é o que chamamos de B2B 
User Agent, ou melhor, Back-to-Back User Agent, por estabe-
lecer uma chamada telefônica e continuar monitorando o trafico 
de áudio entre esses pontos”.

  A funcionalidade do Asterisk é interligar redes Ips a 
rede de telefonia publica, executando todas as funcionalidades 
de uma central telefônica convencional, fazendo uso das linhas 
telefônica analógicas, links de telefonia digital ou por meio dos 
protocolo SIP, H323, IAX2, entre outros.

 KELLER (2014), afirma que:
 O Asterisk possui todas as funcionalidades das chama-

das centrais telefônicas, como URAS, correio de voz, conferên-
cia, distribuição automática de chamadas, entre outras, e, caso 
seja necessário, é possível acrescentar novas funcionalidades ao 
sistema pelo próprio plano de discagem do Asterisk, módulos 
customizados escritos em linguagem C ou ainda por meio de 
scripts escritos em Asterisk Gateway Interface (AGI).

4. 1PROTOCOLO SIP

 O SIP é uma sigla proveniente do idioma inglês “Ses-
sion Initiation Protocol”  ou Protocolo de Inicialização de Ses-
são, desenvolvido pela IETF (Internet Engineering Task Force), 
onde foi modelado sobre o protocolo HTTP cliente servidor. O 
SIP é um protocolo de requisição - reposta, no qual é responsá-
vel pelo controle de criação, modificação e finalização para ses-
sões de comunicação multimídia e chamadas telefônicas, onde 
todo o processo ocorre ponto a ponto.

Sua estrutura é semelhante ao HTTP, tendo suas requisições 
baseada na troca de mensagens ASCII. Para tanto utiliza-se de 
três portas, a 5060 para sinalização e mais duas portas para voz, 
a RTP/RTCP.

 Para estabelecer uma sessão, o chamador envia uma 
requisição através de uma mensagem INVITE usando uma co-
nexão TCP ou envia uma mensagem através de um pacote UDP.

 

“1 – O usuário Lucien discou para o usuário Carlos, neste 
momento o ramal do Lucien encaminhou o INVITE para o ser-
vidor.sip (servidor em que está registrado); 

 2 – O servidor encaminhou o INVITE para o ramal do 
usuário Carlos que está registrado no mesmo servidor (ligação 
interna), e respondeu ao Lucien “100 Trying” informando que 
está tentando efetuar a ligação; 

 3 – O ramal do Carlos quando recebe a solicitação da 
chamada envia o “180 Ringing” para o servidor, informando que 
recebeu o INVITE e está chamando; 

 4 – O servidor repassa para o ramal do Lucien a mensa-
gem informando que o telefone está chamando; 

 5 – O Carlos atende o telefone, neste momento o ramal 
dele envia “200 OK” informando que o telefone foi atendido e já 
é possível estabelecer o fluxo de mídia; 

 6 – O servidor repassa o “200 OK” para o ramal ori-
ginador da chamada (Lucien) que responde com “ACK” (Ack-
nowledge) confirmando que recebeu o “200 OK”; 

 7 – O servidor repassa o “ACK” para o ramal do Carlos 
que ao receber a confirmação abre a sessão de mídia diretamente 
entre os dois ramais, dando inicio a conversação entre os dois 
usuários. 

 8 – O usuário Carlos encerra a chamada, nesse momen-
to o ramal envia a mensagem de BYE, informando o sinal de 
desligamento. 

 9 – O servidor repassa o BYE para o ramal do Lucien, 
que responde com 200 Ok, confirmando o encerramento da cha-
mada”.

A telefonia IP tem por objetivo promover uma forma alter-
nativa ao tradicional sistema de telefonia convencional, manten-
do as mesmas características sem perda de qualidade e funciona-
lidade sem falhas nas transmissão.

Figura 2 - Conversação VOIP 
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PONTOS FORTES
 Protocolo maduro e padronizado
 É o protocolo padrão do mercado
 SIP Proxies tem grande escalabilidade 
 Sinalização e mídia são tratados separadamente 
PONTOS FRACOS
 Dificuldades com travessia de NAT
 Dificuldades com bilhetagem
 Uso de banda
 Segurança

4.2 PRINCIPAIS ATAQUES AO PROTOCOLO SIP

 A telefonia já vem sofrendo ataques a muitos tem atrás. 
Nos anos 70 um hacker descobriu que o brinquedo na caixa de 
cereal podia emitir um tom na freqüência exata para fazer cha-
madas de longo distancia

 Embora o protocolo SIP ter sido bem aceito e o mes-
mo tem uma grande tecnologia, para se manter seu funciona-
mento adequado, ainda é um processo complexo e trabalhoso, 
tanto para projetar, implementar e customizar seu ambiente de 
funcionamento, devido a um grande problema que é a falha de 
segurança ou melhor a falta de segurança. O protocolo SIP é um 
protocolo de internet, logo seu grande obstáculo, e a fama da 
internet ser insegura.

 Devido a insegurança do protocolo SIP, automática ex-
põe todo o sistema de telefonia a suscetíveis ataques.

KELLER (2014), Define algumas das ameaças ao sistema 
de telefonia:

• Denial-of-Service (DoS): afeta diretamente os servi-
ços com base na infra-estrutura de   rede, desde a degradação do 
sistema até a perda total das suas funcionalidades. Um exemplo 
clássico de DoS é a “inundação” (flood) de pacotes, oriundos de 
múltiplas fontes externas.

• Ataque de modificação de QoS: esse tipo de ataque 
busca diretamente a degradação dos serviços VoIP, por meio, 
por exemplo, da marcação de um pacote VoIP com uma classe 
de QoS com prioridade mínima, resultando assim no atraso de 
entrega desse pacote.

• Injeção de pacotes VoIP: caracteriza-se pelo envio de 
pacotes falsos para os clientes VoIP, gerando assim ruídos, falhas 
na conversação e até mesmo áudio na chamada ativa.

• Seqüestro de chamadas (Call Hijacking) ou Inter-
ceptação: também chamada de Man in the Middle, ou “alguém” 
no meio da conversa, o seqüestro de chamada é considerado 
uma das ameaças mais preocupantes, já que envolve a captura 
de pacotes trocados entre dois clientes. Imagine você possui o 
áudio da negociação entre presidentes de duas empresas multi-
nacionais e , assim, utilizar em beneficio próprio as informações 
obtidas. A solução ideal é a utilização de criptografia do áudio.

• Seqüestro de registrado: semelhante ao roubo da 
identidade, em que o endereço do registrado legitimo e substi-
tuído pelo endereço do atacante, alterando assim o destino das 
chamadas recebidas.

 UDP Flood: Consiste em bombardear a rede com o en-
vio de vários data gramas UDP de modo que cause instabilidade 
total ou parcial do sistema. Ou seja uma inundação de pacotes, 
inviabilizado a comunicação VoIP.

4.3. TÉCNICA DE ATAQUE
 
 Para demonstrar um ataque ao servidor de telefonia IP, 

utilizou-se a técnica de quebra de senha, no qual de posse de 
duas maquinas virtuais, uma contendo o Kali Linux 1.1 no qual 
já vem instalador por padrão a suíte de ferramentas Sipvicious. 
Na outra maquina virtual foi instalado o Elastix versão 2.4 (Ser-
vidor de telefonia IP).

 Nesta demonstração, tem como objetivo descobrir ra-
mais desprotegido ou com senha fracas, onde o atacante poderá 
utilizar-se desses ramais para realizar ligação.

Em resumo tem-se que: 
Descobrir qual o ip do servidor de telefonia.
Descobrir quais ramais estão cadastrados no servidor.
Descobrir qual é a senha do ramal.
 
Sipvicious é uma suíte de ferramentas para auditoria em 

sistemas vip baseados em SIP, ele é composto por 3 scripts em 
python:

svmap – Um sip scanner capas de listar dispositivos sip em 
uma rede ou range de ips.

svwar – Ferramenta que identifica ramais sip em um PBX.
svcrack – Ferramenta para quebrar senhas de ramais sip.
 
Elastix: Software embarcado com interface gráfica onde 

utiliza-se como servidor Asterisk para telefonia IP. 
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Artigo 3

Não é demonstrado a instalação do kali Linux e nem tão 
pouco apresenta-se a instalação e configuração do elastix por 
pro - supor que o servidor já está instalado e em perfeito fun-
cionamento.

 O cenário do servidor elastix e composto por dois ra-
mais cadastrados. O ramal “100” com senha “1350” e ramal 
“200” com senha “106157”.

Foi retornado os ramais 100 e o 200.
Próximo passo agora é descobrir as senha dos ramais. 
Será necessário gerar uma lista de senha. Será uma lista 

numérica com 6 dígitos. Lembrado quanto maior for a lista de 
senha mas demorado é a busca pela senha. 

O comando abaixo faz o ataque de brute force.

# john --incremental=digits –stdout=6 > /tmp/sipcrac

Com a lista de ramais já obtida, utiliza-se o comando para 
descobrir a senha do ramal 100:

# svcrack 192.168.25.100 -u100 -d /tmp/sipcrack

O comando acima faz o ataque de brute force no host 
192.168.25.100, dependendo da complexidade de senha utiliza-
da pelo ramal, a quebra de senha pode durar dias.

Com a lista de ramais já obtida, utiliza-se o comando para 
descobrir a senha do ramal 200:

# svcrack 192.168.25.100 -u200 -d /tmp/sipcrack

Como o endereço ip do servidor, com o numero do ramal e 
a senha do mesmo, agora o atacante basta configura um cliente 
sip e fazer ligações.

4.3.1. MEDIDAS DE SEGURANÇA
 De acordo com BURGESS  (2006), 
 “A segurança da senha é a primeira linha de defesa con-

tra invasores. Quando um   usuário mal intencionado ti-
ver conseguido acessar uma conta, sera muito mais fácil   
explorar outras vulnerabilidade na segurança”.

Algumas medidas simples pode invitar que o servidor de 
telefonia sofra uma invasão. Dentro esta podemos citar:

1.Fail2ban: Aplicativo desenvolvido com o proposito de 
monitorar acesso a sistemas com conexões remota entre elas o 
próprio Asterisk com uma ação pro-ativa no qual é possível blo-
quear ataque com adicionamento de regra com base no firewall 
iptables. 

Figura 3 - Cadastro  Ramal 100

Figura 4 - Cadastro  Ramal 200

 No primeiro passo o objetivo descobrir qual ip está 
o servidor de telefonia. Foi utiliza a rede local (LAN) para 
demonstração, mas lembrando que o atacante vai usar a rede 
Wireless Local (WLAN). Tendo  uma faixa de rede no qual 
será escameada usado o comando abaixo: 

# svmap 192.168.25.0/24

 O comando executado acima retornou o 
endereço ip 192.168.25.100. 
 Para descobrir os ramais do Servidor SIP. 
Utiliza-se o comando abaaixo:

# svwar -e 100-1000 192.168.25.100

Figura 5 - Descoberta Servidor SIP

Figura 6 - Descoberta dos Ramais

Figura 7 - Ataque Brute Force

Figura 8 - Descoberta de Senha ramal 100

Figura 9 - Descoberta de Senha ramal 00
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 2.Firewall: Um dispositivo ou aplicativo programa-
do para agir como um roteador,um roteador dedicado ou uma 
combinação de roteadores e sistema de software para manter os 
dados importantes atrás de uma barreira que tenha algum tipo de 
controle de passagem e possa examinar e restringir os pacotes 
da rede, permitindo que só pacotes autorizados passem. Firewall 
não é uma barreira impenetrável, ele tem aberturas com verifica-
ções de salvo-conduto. BURGESS  (2006).

3.VPNs: VPN significa Virtual Private Network. Trata-se 
simplesmente de um túnel criptografado conectando dois locais. 
É uma linha de comunicação reforçada pela criptografia e au-
tenticação. A privacidade e obtida através da criptografia, e a 
linha é virtual porque se encontra acima da comunicação TCP/IP 
comum. VPNs são meios de conectar filias de organizações que 
estão situadas em locais geográficos diferentes; o trafico pode 
ser mantido “interno”, ainda que os pacotes viajem através de 
mídia publica. BURGESS (2006).

4.Criptografia:  Ato de transformar um texto claro em um 
texto codificado

O termo Criptografia surgiu da fusão das palavras gregas 
“Kryptós” e “gráphein”, que significam “oculto” e “escrever”, 
respectivamente. Trata-se de um conjunto de regras que visa 
codificar a informação de forma que só o emissor e o receptor 
consiga decifrá-la. Para isso varias técnicas são usadas, e ao pas-
sar do tempo modificada, aperfeiçoada e o surgimento de novas 
outras de maneira que fiquem mais seguras. (https://www.ofici-
nadanet.com.br/artigo/443/o_que_e_criptografia)

5. CONCLUSÃO

Diante dos fatos levantados, dar-se a impressão que a tele-
fonia é insegura e inviabiliza sua utilização devido ao protocolo 
SIP. Mas isso não é verdade, pois todos os sistemas mal con-
figurado está passivo e sujeito a uma invasão. Até mesmo os 
sistemas mais segura sofre com esse problema.

Sendo assim concluir-se que o sistema é seguro e viável, 
deste que se tome as devidas providencia em relação a sua se-
gurança. E mais, como o avanço e ascensão da internet, a tecno-
logia Asterisk é o futuro da telefonia e vai substituir a telefonia 
convencional.
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Artigo 4

Segurança das Coisas: O impacto Social e Tecnológico da nova geração de dispositivos
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Resumo. Este artigo tem por objetivo demonstrar o quanto a internet das coisas necessita de segurança, problema no qual 
se encontra recorrente nos dias de hoje; porém com a chegada de novos dispositivos inteligentes e a dependência dos seres 
humanos a eles, poderá colocar em risco sistemas computacionais e até mesmo quem faz uso destas “novas coisas”. Testes 
realizados por grandes corporações junto ao estudo de caso voltado para ataques de negação de serviço e eficiência de algo-
ritmos criptográficos são apresentados para comprovar a necessidade de investimento na área de segurança. 
 
Palavras-chave: Internet das Coias. IoT. Segurança das Coisas.

1- Introdução

 O ingresso de novos dispositivos à internet contribuiu 
de forma significativa para inovação, competitividade e deman-
da de mercado nas empresas de tecnologia. Atualmente, aos 
novos objetos é atribuído o nome “smart”, possuem sensores, 
placas de rede e sistemas operacionais. Estas novas tecnologias 
são capazes de oferecer acessibilidade e agilidade na vida das 
pessoas, havendo uma forte influência social para utilização das 
mesmas. 
 Todavia estudos na área de segurança da informação 
para estes novos aparelhos não tem acompanhado a mesma ve-
locidade de crescimento que estes possuem. Os riscos de segu-
rança se multiplicam a cada novo dispositivo [Abranet, 2015]. 
Isto ainda acontece devido à escassez de investimentos e uma 
gerência reativa ao invés de proativa na área. 
Em visões maliciosas, cada um destes dispositivos é mais um 
alvo para ataque, que pode ser invadido e manipulado de forma 
silenciosa e remota. O foco deste trabalho envolve as necessi-
dades e os possíveis riscos e precauções que devem ser tratadas 
quanto aos dispositivos, sistemas computacionais e a vida das 
pessoas com a aproximação da internet das coisas (Internet of 
Things – IoT) na sociedade. 

2- Comprometimento com a vida

 O que bem diferencia as “coisas” do passado e do pre-
sente é a conexão. Através dela é possível se comunicarem e re-
alizarem ações automaticamente. Por participarem de uma série 
de protocolos padronizados mundialmente, estas mesmas coisas 
podem correr o mesmo risco que um computador atualmente 
possui. Os novos carros, por exemplo, possuem computadores 
de bordo e a maioria de suas funções é controlada eletronica-
mente, porém podem ser controlados remotamente, desabilitan-
do freios, desligando o motor e até mesmo ignorando qualquer 
ação que o motorista realizar; Assim como foi realizado no teste 
do novo Jeep Cherokee. Todas estas intervenções foram possí-
veis apenas com a ajuda de uma conexão com a internet [Gre-
enberg, 2015].

Em primeira vista, ataques relacionados à internet das coisas 
podem transparecer um exagero até que uma situação suficien-
temente perigosa ocorra para despertar maior cuidado nas pes-
soas, assim como se procedeu no implante de um marca-passo 
e ampolas de insulinas inteligentes, dos quais disponibilizaram 
atualizações e visualizações de históricos por parte dos médicos 
remotamente. Foi descoberto que estes aparelhos podem matar 
uma pessoa que as utilizem caso uma série de funções oferecidas 
pelos próprios dispositivos sejam operadas de forma descontro-
lada. O desfibrilador que reanima o coração pode ser desabili-
tado causando uma parada cardíaca, ou ativado intensamente 
gerando choques elétricos fatais. Caso um sistema de controle 
de insulinas seja invadido e desorganizado, o dispositivo utiliza-
do pelo paciente poderá gerar injeções incorretas no organismo, 
possivelmente levando-o a morte [Bisson, 2014].
 Outro fator que a IoT já revoluciona são as casas inteli-
gentes:  acender e apagar lâmpadas, cortinas e persianas auto-
matizadas, ligar e desligar sistemas hídricos, ar-condicionado, 
etc. Seria muito dispendioso à passagem de cabos por toda a 
casa para que estejam conectados. Uma solução eficiente é a 
rede sem fio (Wireless), da qual gera um sinal eletromagnético 
em um raio de aproximadamente trinta metros a partir do ponto 
de acesso. Com isto é possível que o morador não precise mais 
de controles remotos e chaves para portões de garagem e portas 
da casa, o próprio smartfone se transforma em uma. Agora com 
esta inovação existem, naturalmente, dois novos problemas: a 
segurança do smartfone do proprietário e o sinal da rede sem fio 
gerado pela casa que ultrapassa barreiras físicas como paredes 
e os próprios portões. Interfones e muros altos com cercas elé-
tricas não serão mais o bastante para garantir um pouco mais de 
tranquilidade aos moradores.

 

Figura 1 – Maçaneta e Marca-passo inteligente
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3 - O Alto Volume de Dados

 Não apenas o número de dispositivos cresce rapida-
mente, o poder computacional também os acompanham. Desde 
a lei de Moore em 1965, ao afirmar que o número de transistores 
em um chip dobra em média a cada 18 meses, a tecnologia avan-
ça a uma velocidade surpreendente e alcançou 100% (o dobro) 
de aumento de capacidade a cada nova geração de processadores 
fabricados atualmente [Intel, 2015]. O resultado do crescimento 
numérico e computacional resulta em uma progressão geomé-
trica ao processamento de dados dos sistemas computacionais 
(big data). Por consequência, a infraestrutura se torna um dos 
principais pontos de investimento neste crescimento. Houve um 
aumento de 69% de tráfico mobile, alcançando 2,5 exabytes por 
mês no final de 2014 [Cisco, 2015]. Atualmente, para atender 
os milhões de usuários, a Google, por exemplo, trabalha com 
mais de 15 data centers ao redor do mundo e o Facebook chega a 
processar aproximadamente 500 Terabytes de dados diariamente 
[Tam, 2012].

3.1. O Poder computacional Individual

 Com o crescimento da nova geração de dispositivos, as 
pessoas estão adquirindo mais recursos computacionais. A Figu-
ra 2 apresenta alguns aparelhos que serão comumente utilizados 
no cotidiano das pessoas e a Tabela 1, a capacidade de memória 
RAM dos mesmos.

 Estes dispositivos móveis podem ser carregados facil-
mente em uma mochila e não ultrapassam 2,5 kg, utilizados dia-
riamente por quem os possui. Em capacidade de memória, o to-
tal destes dispositivos já ultrapassou servidores dos quais podem 
atender pequenas e médias empresas. Por exemplo, o PowerEd-
ge R710, possui 20 GB de memória e peso de aproximadamente 
26 kg [Dell, 2012].

3.2. Reutilização das coisas

 Não é novidade para a sociedade o avanço tecnológico 
dos vídeos games, estão se transformando a cada novo lança-
mento em um computador mais potente. Uma surpresa em 2007 
foi a montagem, na Universidade Estadual de Campinas, de um 
supercomputador que na verdade é um conjunto de 12 apare-
lhos Playstation 3. No brinquedo que diverte garotos de todas as 
idades pôde ser instalado um sistema operacional e realizar cál-
culos para simular dinâmicas de comportamentos entre átomos 
em um laboratório de pesquisa [Bueno, 2012]. A nova geração 
do console (Playstation 4), possui dezesseis vezes mais capaci-
dade de memória [Playstation, 2014]. Este é apenas um exemplo 
para demonstrar que a nova geração de dispositivos (de forma 
geral) pode contribuir para um objetivo em comum. Logo, estes 
mesmos dispositivos podem ser utilizados para realizar tarefas 
alternativas e até mesmo maliciosas, basta conhecer a parte ope-
racional e distribuída dos mesmos.

4 - Ataque de coisas

 Ao referenciar um grande número de coisas conecta-
das na rede, sendo estes com poder computacional relativamen-
te aceitável para o período em que são utilizados, aos olhos da 
segurança da informação, existe a precaução contra worms e 
malwares. A fácil utilização dos equipamentos e a gerência cada 
vez mais simples das aplicações trouxeram responsabilidades 
para desenvolvedores e profissionais de segurança. A interface 
cada vez mais clean pode não auxiliar na identificação de um 
software malicioso em operação no dispositivo. São hospeda-
dos silenciosamente e trabalham para que não chamem atenção 
do usuário, caso contrário, será perceptível uma queda de de-
sempenho no aparelho. Nos dias de hoje, se torna praticamente 
impossível a descoberta de um comportamento anormal no equi-
pamento de forma silenciosa sem que o usuário tenha conheci-
mento ou através de um software que forneça tal identificação. A 
Botfrei realizou verificações em aproximadamente duzentos mil 
computadores encontrando um número superior a setecentos mil 
arquivos infectados, havendo um crescimento de 33% para 40% 
entre 2013 e 2014 [Eco, 2015].   Estes computadores infectados 
são transformados em robôs (bots) a fim de colher informações, 
envia-las ou até mesmo atacar outros computadores, sendo con-
troladas por um ou mais criminosos cibernéticos remotamente 
em qualquer parte do globo.
 A IoT não está fora do alvo destes atacantes, cada dis-
positivo possui um sistema operacional e, diante da rede mun-
dial, como dito anteriormente, são apenas novos computadores. 
Para crackers, esta também é uma boa notícia, pois haverá mais 
pontos de falha e seus softwares maliciosos como os mencio-
nados: worms e malwares podem ser disseminados com mais 
velocidade, aumentando o número de máquinas robôs sob seu 
comando, formando uma botnet. Este mesmo problema foi 
responsável pelo disparo de 750.000 e-mails spam em 2013. 
Através de uma falha de configuração e no firmeware, hacke-
rs conseguiram invadir e manipular aproximadamente 100.000 

        Figura 2 – Nova geração de dispositivos
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dispositivos, envolvendo media players, geladeiras, tele-
visores e diversos outros dispositivos smart. [Info, 2014].
4.1. Ataque de negação de serviço distribuído
Também conhecido pela sigla DDoS (Distributed Denial 
of Service) é atualmente o ataque no qual administrado-
res de rede de grandes corporações encontraram maiores 
problemas, pois podem ser apenas evitados. Envolve um 
grande número de computadores realizando um ataque 
em comum para prejudicar o recurso computacional de 
um determinado alvo, podendo ser um site ou serviços 
disponibilizados na rede.
  estudo de caso se baseou em um ambiente clien-
te servidor através de máquinas virtualizadas pelo Vir-
tualbox versão 4.2.8. Cada computador possui o sistema 
operacional Debian versão 6.0.5, sendo 2 GB de memória 
RAM para o servidor e 256 MB para o cliente. Ambas 
possuem 1 núcleo do processador Intel core i7 2670QM 
(2,20 Ghz). Para simulação dos ataques, foi utilizado os 
software Apache Bench (versão 2.3) e Httperf (0.9.0).
 O primeiro teste foi realizado utilizando o Apa-
che Bench, se baseou em um crescimento de solicitações 
de conexões, conexões simultâneas e requisição de con-
teúdo web. O desempenho do servidor foi analisado com 
base no tempo de resposta, limite de conexões possíveis 
e taxas de transferências. Para este ambiente o servi-
dor conseguiu realizar uma taxa de 30 conexões e 300 
requisições por segundo, sem apresentação de problemas 
para conexões locais (os pacotes apenas descem e sobem 
a pilha de protocolos de rede). Para avaliar o impacto que 
um ataque de negação de serviço pode causar, foi dispo-
nibilizado no servidor web um e-book com tamanho de 
209 MB. Em simulação, foi elevado o número de cone-
xões para 300 e as requisições para 3000, o máximo no 
qual foi possível analisar o comportamento do download 
de forma constante. A taxa de transferência que realizava 
anteriormente 44,6 MB/s caiu para 1,5 MB/s em uma pá-
gina web não criptografada. O gráfico de pizza na Figura 
3 ilustra a queda de desempenho.
          
  

  Apesar da existência de 42 MB/s de tráfego 
na máquina, o tempo de transferência foi 28 vezes 
maior que o comum, havendo um crescimento de 
resposta 100 vezes superior comparado ao limite do 
cenário onde não houve apresentação de problemas. 
Em outro teste realizado com o Httperf, sendo este 
ambiente cliente-servidor (hosts distintos), analisando 
apenas o crescimento do número de chamadas (solici-
tações de páginas web – gráfico de linha da Figura 3) 
e mantendo fixo o número de conexões a 10, foi pos-
sível verificar que o servidor possuiu uma tendência 
de respostas, alcançando um limite. De 70 chamadas

por conexão em diante, o servidor conseguiu responder 
entre 11 e 8 conexões por segundo e se manteve neste 
intervalo ate 100. Para conexões acima de 100 chama-
das, o host servidor não conseguiu responder a todas 
as solicitações com sucesso. Torna-se possível concluir 
que a relação recursos computacionais e disponibilidade 
de serviço não é linear. [MUNIZ, 2012]. 
 Durante todos os testes, a máquina cliente que 
realizou os ataques não apresentou nenhuma limitação 
de conexão. 256 MB foram suficientes para alcançar 
o limite de um servidor que possui memória 8 vezes 
superior. Este fato ilustra o quanto a defesa é mais 
dispendiosa que o ataque. Outro fato a ser analisado é 
a inexistência de tratamento no tráfego oferecido pelos 
protocolos padrões de comunicação (IP, TCP, HTTP 
entre outros) voltados para identificação de um ataque, 
sendo este, relacionado à disponibilidade de serviço. 
Qual seria então a capacidade que um indivíduo terá, 
com maior presença da IoT, do qual possui aproxima-
damente 20 GB de memória (mobile) ao seu dispor, 
semelhante aos dispositivos apresentados no item 3.1? 
Uma pessoa em qualquer parte do globo e a qualquer 
momento poderá contribuir de forma significativa para 
um cyber ataque caso suas coisas estejam infectadas, 
participando de uma botnet. 
 Este foi um exemplo de capacidade que um 
computador tem ao atacar um servidor. Mas como seria 
se este mesmo ataque se originasse de várias outras má-
quinas? Em diversas regiões de um continente, dificul-
tando o rastreamento das origens? Não é necessário que 
todas as máquinas realizem 100 requisições como foi 
apresentado no estudo de caso, porém existe a possibi-
lidade de 10 máquinas realizarem apenas 10 cada uma, 
originadas de smartphones, tablets, notebooks ou qual-
quer outro dispositivo que se conecte a rede, tornando 
imperceptível a quem as utiliza devido ao poder com-
putacional que possuem. Assim se torna possível um 
ataque de negação de serviço distribuído e ao mesmo 
tempo silencioso. Apenas no primeiro trimestre deste 
ano, foram registrados mais de 23 mil ataques DDoS 
direcionados a aplicações web em 76 países [Kasper-
sky, 2015]. Um único ataque pode envolver dezenas a 
milhares de dispositivos.

 O novo modelo do microcontrolador Raspber-
ry PI 2 B possui 1 GB de memória RAM e processador 
de 900 Mhz, aparentando não ser um forte candidato 
para um ataque controlado, porém o dispositivo possui 
4 processadores (vídeocore) de Unidade de Processa-
mento Gráfico (GPU), capaz de gerar imagens em ate 
1080p (Full-HD), hardware no qual pode ser utilizado 
para processar cálculos maliciosos caso o microcon-
trolador seja invadido, contribuindo não apenas para 
ataques 
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virtuais mas também para quebras de senha (brute force). 
 O produto está em torno de 40 dólares e ultrapas-
sou 5 milhões de unidades vendidas neste ano [Raspberry, 
2015].

5. Eficiência e Segurança 

 Não basta uma evolução mecânica nos disposi-
tivos, acoplando sensores, microcontroladores e placas 
de rede nos mesmos. Uma análise sistemática deve ser 
realizada para garantir a qualidade de utilização. A efi-
ciência na comunicação da internet está diretamente re-
lacionado à seleção/criação de algoritmos corretos para 
um determinado objetivo. O segundo tema do estudo de 
caso foi relacionado à análise de algoritmos criptográfi-
cos: simétricos e assimétricos; essenciais para qualquer 
tipo de comunicação segura que necessite ser realizada na 
internet, analisando de forma mais precisa o desempenho 
que poderão oferecer às aplicações.
 O Openssl é um software de segurança que tra-
balha com algoritmos da arquitetura Secure Socket Layer 
(SSL). Com ele é possível realizar testes de desempenho 
nos algoritmos criptográficos disponibilizados através da 
ferramenta “speed”. O primeiro método analisado foi o 
assimétrico, utilizado para iniciar uma comunicação se-
gura entre dois computadores dos quais não possuem 
uma chave secreta em comum, necessitando transmiti-la 
um ao outro sem a visualização de um terceiro (intruso). 
Os algoritmos estudados foram o RSA (Rivest, Shamir e 
Adleman) e DSA (Digital Signature Algorithm).

 Na realização de assinaturas, das quais os algo-
ritmos assimétricos utilizam suas respectivas chaves pri-
vadas, houve uma diferença de 854 assinaturas. O DSA 
apresentou ser aproximadamente 30% melhor, sendo este 
o principal objetivo do algoritmo. Já na verificação, pro-
cesso no qual se utiliza a chave pública, o RSA apresen-
tou possuir 10 vezes mais desempenho. Isso acontece de-
vido ao trabalho com exponenciação e inversão modular 
junto a números relativamente menores para encriptações 
comparados com os que são utilizados para decriptação.  
 Motivo suficiente para torna-lo o algoritmo assi-
métrico mais utilizado do mundo. O exemplo da Figura 
6 apresenta uma mensagem (M) que possui o valor igual 
a 2, será criptografada e decriptografada pelo algoritmo. 
Números pequenos foram selecionados para facilitar a 
compreensão.
Inicialmente selecionam-se dois números primos (p e q) 
para encontrar o módulo K, do qual é o produto de am-
bos. Posteriormente é verificado a quantidade de números 
primos em relação a K pela função phi (totiente de Euler). 

 Para formação da chave pública, selecionam-se 
um número inteiro (e) que seja maior que 1 e menor que 
phi(K). Para que seja encontrada a chave privada, é pre-
ciso antes, encontrar o inverso modular de e na função 
phi(K).
 É possível observar que no processo de encripta-
ção, o expoente utilizado (e) é menor que o expoente utili-
zado na decriptação (S) [Muniz, 2013]. Por este motivo, o 
processo de verificação (utilizando a chave pública) apre-
senta maior velocidade, assim como demonstra o gráfico 
a direita na Figura 5.

 Realizar o processo de assinatura digital (cripto-
grafar com a chave privada) ou decriptografar assimetri-
camente uma mensagem com o RSA não é algo interes-
sante a ser feito para as coisas da IoT. Como demonstrado 
na Figura 6, uma exponenciação muito grande acontece 
(32 elevado a 137) e posteriormente deve ser calculado 
o módulo deste número muito grande para então vol-
tar à mensagem original (2). Todo este processo possui 
um custo computacional muito alto, podendo prejudicar 
os aparelhos que possuem menos recursos de hardware 
como processador e memória RAM. Lembrando que este 
foi um exemplo com números menores, na prática p e q 
são números primos com mais de 100 dígitos cada.
O item 3 apresentou o alto crescimento no volume de da-
dos enfrentado atualmente. Caso não sejam tratados de 
forma eficiente, este volume poderá crescer ainda mais 
apenas por não escolher uma função/algoritmo que ofe-
reça mais desempenho, acarretando em um elevado custo 
computacional em escala mundial ao processa-los caso 
seja disponibilizado por grandes corporações. Assim se 
faz necessário a utilização de algoritmos simétricos, dos 
quais garantam segurança e consigam fornecer velocida-
de, sendo transmitidos através de uma criptografia assi-
métrica; abrindo espaço para criptografia híbrida (Trans-
port Layer Security). Utilizando a ferramenta speed do 
Openssl novamente, foi possível realizar testes nos algo-
ritmos simétricos dos quais disponibilizam encriptação 
em blocos de tamanho fixo de dados.
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 Como apresentado na figura 7, o algoritmo AES 
com o tamanho de chaves de 128 bits apresentou melhor 
desempenho em todos os resultados, mesmo havendo um 
aumento no bloco de dados, onde normalmente não se 
espera um aumento de informação codificada. O algorit-
mo conseguiu gerar mais dados criptografados compara-
dos aos blocos menores, processo no qual não foi possí-
vel de forma considerável nos outros algoritmos. Esta foi 
uma ótima notícia ao ser lançado, além de ser possível 
implementa-lo a nível de hardware (microcontroladores 
e WPA2-psk, por exemplo). O custo no aumento do com-
primento da chave de 128 para 192 foi apenas de 13,2 % 
no teste realizado. [MUNIZ, 2013]. 
 Estes algoritmos estudados são um dos exem-
plos dos quais desempenham um papel fundamental na 
confidencialidade, autenticidade e integridade da infor-
mação atualmente, principalmente ao serem trabalhados 
juntos com a criptografia híbrida. Visualizar o saldo de 
uma conta bancária através de um smartphone não seria 
nada seguro, pois, nem mesmo o site do banco poderia 
ser validado por uma autoridade certificadora da qual 
assina digitalmente com sua chave privada (criptografia 
assimétrica) o certificado digital da entidade que deva 
ser autenticada. Estes e outros recursos como: download 
de aplicativos e firmwares, acesso a sites e-commerce e 
e-mails ou até mesmo um simples acesso remoto a outro 
dispositivo poderia comprometer quem faz uso caso es-
tes algoritmos não fossem estudados e implantados para 
oferecerem segurança e velocidade. [Muniz, 2013]. 
Estar em posse de algoritmos fortes e velozes também 
não é suficiente, é preciso conhecer também a limitação 
que possuem e a forma adequada para interação com as 
novas coisas. Recentemente uma geladeira inteligente foi 
suscetível ao ataque man-in-the-middle mesmo estando 
em posse da criptografia híbrida. Invasores conseguiram 
interceptar o tráfego que é gerado por ela na rede Wire-
less se passando por uma fonte segura, forçando-a a dis-
ponibilizar as credenciais das contas nelas armazenadas 
através de uma falha na validação de certificados digitais 
[Register, 2015].
 Muitos serviços de internet são mantidos por 
chaves de 1024 bits do algoritmo RSA, porém esta tec-
nologia ainda não é suportada para tratamento em baixo 
nível como os sensores de rádio frequência, por exem-
plo. Existem diversas aplicações das quais os algoritmos 
convencionais não são adequados e soluções para har-
dware e software ainda não existem. Este vem sendo um 
dos fortes motivos para um novo estudo na área da crip-
tografia junto com a chegada da IoT.

5.1 Lightweight cryptography 

 Os algoritmos estudados (RSA e AES) serão re-
ferência para uma nova geração, contudo não apresentam 
um bom desempenho para sistemas embarcados, uma 
plataforma altamente sensível ao custo computacional, 
onde os novos algoritmos devem utilizar o mínimo de 
recurso e oferecerem facilidade na implementação. Re-

cebem o nome Lightweight (Leve – da língua inglesa) 
não por serem fracos, mas por garantirem propriedades 
de segurança e eficiência aos milhares de dispositivos 
inteligentes dos quais possuem memória e poder com-
putacional limitados e ainda operam sob alimentação de 
bateria.
 Desde a eleição do algoritmo AES em 2001, no-
vos algoritmos simétricos por cifra de blocos foram estu-
dados e  implementados (High, DESXL). Dentre os prin-
cipais se destaca o algoritmo Clefia, desenvolvido pela 
Sony. Ele suporta uma encriptação em blocos de dados 
de 128 bits, oferecendo comprimentos de chaves de 128, 
196 e 256 bits; semelhantes ao AES, porém é capaz de 
oferecer mais eficiência. A Figura 8 apresenta uma com-
paração entre o algoritmo com propriedades Lightwei-
ght: Clefia e os demais algoritmos convencionais, dentre 
eles: Camellia e SEED. 

 FIGURA 8 – Comparação entre Clefia e demais 
algoritmos convencionais
A área em amarelo representa a maior inclinação, ou 
seja, a região que possui maior eficiência, acarretando 
em um menor consumo de energia (essenciais para os 
dispositivos mobilie). Teste realizado através de Cir-
cuito Integrado para Aplicação Específica (Application 
Specific Integrated Circuits – ASIC)  [Sony, 2011]. 
 Outro algoritmo que também possui proprieda-
des Leightweight (LW) é o PRESENT, do qual oferece 
tamanhos de chave de 80 e 128 bits. Assim como o 
Clefia, foi padronizado pela ISO (Internatition Orga-
nization for Standardzation). A Figura 9 apresenta os 
resultados de testes realizados com os novos LW Clefia 
e PRESENT. Para fins de referência o AES também foi 
incluído.

A região (area optimization) é um teste voltado para o 
custo e consumo de energia, momento em que o chip 
ASIC é configurado para trabalhar em baixa frequência, 
inferior a 100 kHz. O produto das colunas: ciclos e área 
(cycle e area) é a métrica para obtenção do consumo 
[Sony, 2011]. Mesmo operando a um tamanho mínimo 
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de chave de 128 bits, o Clefia conseguiu obter uma mé-
trica menor.
 É possível compreender que esta nova geração 
de algoritmos criptográficos possuem em sua principal 
finalidade a eficiência e adaptação às novas tecnologias, 
principalmente para IoT; diferentes dos algoritmos con-
vencionais mais antigos dos quais possuíam por princi-
pal objetivo a confidencialidade dos dados. A série LW 
também é projetada para trazer benefícios a dispositivos 
que utilizem sensores e identificação por radio frequên-
cia (RFID) [NIST, 2015].

6 Conclusão

As pessoas se tornam mais dependentes da tecnologia a 
cada ano e este deve ser um dos principais cuidados a se-
rem tomados, analisando a real necessidade do que deva 
ser aderido a internet ou não. A responsabilidade de de-
senvolvedores e profissionais de segurança da informa-
ção precisa acompanhar este crescimento. Em um futuro 
breve, esta responsabilidade poderá crescer e até mesmo 
envolver vidas. Empresas que não possuem expertise em 
segurança não deverão criar novos produtos para IoT. 
Diante do avanço científico, poderá superar expectativas, 
pois os computadores reduzem em tamanho porem não 
podem reduzir em eficiência. Novos métodos para geren-
ciamento de recursos aos serviços e protocolos da rede 
deverão ser estudados com mais prioridade. A segurança 
eficiente da informação em um meio altamente comparti-
lhado se torna elemento crucial nesta nova era.
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Resumo. O objetivo deste trabalho é apresentar o assessor jurídico virtual baseado em ontologia. Este aplicati-
vo realiza, de forma inteligente, a busca de decisões em processos correlatos ao que está em julgamento, anali-
sa e indica a decisão mais adequada para a situação. O uso deste robô proporciona agilidade no Poder Judiciário bra-
sileiro, eficiência nas demandas dos tribunais, maior precisão na busca de jurisprudências e maior satisfação das partes. 
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I. INTRODUÇÃO
O número de processos no judiciário brasileiro tem aumen-

tado de forma exponencial e superlotado as serventias, prejudi-
cando o rápido atendimento aos direitos da sociedade. E para 
que essa realidade seja transformada, faz-se necessário que os 
recursos disponíveis supram as necessidades sociais, garantindo 
celeridade, efetividade, eficiência e eficácia dos trabalhos desen-
volvidos pelos serviços forenses [1]. 

Dessa forma, busca-se a inserção de novas ferramentas de 
apoio para promover o aperfeiçoamento da gestão do conheci-
mento no judiciário [2].

É natural que o Poder Judiciário acompanhe o progresso 
tecnológico e adote novas formas de gestão de informação por 
meio de sistemas que concretizem a aplicação dos princípios 
constitucionais e processuais, como o da eficiência e da celeri-
dade processual [3].

A Emenda Constitucional nº 19/98 inseriu a eficiência como 
um princípio da Administração Pública a fim de garantir maior 
qualidade, dinamicidade e celeridade na prestação de serviços 
públicos, como os ofertados pelo judiciário, visando satisfazer 
os anseios da coletividade [4].

A pesquisa jurisprudencial é uma etapa essencial no fluxo 
processual, a da elaboração de sentenças e decisões, realizada 
basicamente por meio dos sítios dos tribunais de justiça. A maio-
ria das ferramentas disponíveis no Brasil para esse tipo de filtro 
e busca são substancialmente textuais, tornando a pesquisa mo-
rosa, trabalhosa e pouco produtiva [5]. 

O assistente judiciário responsável pela pesquisa de juris-
prudências faz busca de decisões anteriores e reiteradas sobre 
determinado tema que servirá de argumentos e fundamentos 
para o caso em análise [5].

Desse modo, diante das crescentes demandas do judiciário, 
torna-se imprescindível a construção de mecanismos de busca, 
filtro e escolha de informações nas bases de dados que sejam 
rápidos e inteligentes.

Acrescente-se ao aperfeiçoamento dos mecanismos tecno-
lógicos de busca, soluções automáticas que demandem menos 
ações humanas no processo de pesquisa jurisprudencial.

Assim, objetiva-se nesse trabalho a construção de um as-
sessor jurídico virtual baseado em ontologia, ou seja, um robô 
implementado por software que receba conteúdo sobre proces-
sos (polos, assunto, classe e parte principal do teor da petição 
inicial) e realize pesquisa ao banco de dados do inteiro teor de 
outras decisões já proferidas no passado, encontrando a decisão 
mais adequada para o caso em tela frente aos vários casos jul-
gados.

II.  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Uma das principais inovações nos últimos anos é a Web 

Semântica com a construção de uma rede com contexto semân-
tico que possibilitasse a significação e tratamento automático de 
informações [10].

Dessa maneira, as informações que eram compreendidas 
apenas por seres humanos, hoje, são representadas e tratadas em 
uma grande rede que permite buscas mais precisas e agregam 
novas funcionalidades, o que é um avanço considerável nas apli-
cações em diversas áreas [10]. 

Para criar mecanismos de busca mais eficientes é preciso 
ir além da indexação de palavras, é preciso promover soluções 
úteis e práticas que reduzam a complexidade do Sistema Jurídi-
co [8, 10]. 

A interligação entre os sistemas de informação, a inte-
ligência artificial e o direito são essenciais na otimização das 
atividades dos operadores do ramo jurídico, visto que muitos 
programas substituem o momento de tomada de decisão rotinei-
ro e árduo por ações mais eficientes. As ontologias podem ser 
usadas, dentre outras coisas, com o propósito de melhorar a exa-
tidão de buscas e recuperação de dados e documentos relevantes 
para o usuário [8].

Aplicar a semântica nas ferramentas de busca de informa-
ções é indispensável, entretanto, na área jurídica a utilização da 
semântica nas pesquisas é incipiente. Acrescenta-se a essa ne-
cessidade aplicar recursos da Web Semântica, como ontologias 
para o desenvolvimento destes instrumentos é quase inexistente.

A ontologia é uma especificação formal e explícita de uma 
conceitualização. Entre as principais razões para se desenvolver 
uma ontologia, destaca-se: compartilhar o entendimento comum 
da estrutura da informação entre pessoas ou softwares agentes.  
Isso significa que os conceitos e termos utilizados por um  usu-
ário  poderão  ser entendidos por um sistema, e vice-versa, em 
suas diversas relações: hierárquicas, genéricas, associativas,  en-
tre  outras.  Uma ontologia, portanto, serve-se como uma solu-
ção bastante interessante na implementação de sistemas que se 
baseiam em bases de conhecimento [11].

Atualmente, o termo ontologia também está inserido na 
área da Inteligência Artificial como meio de representação for-
mal do conhecimento, com o propósito de facilitar o comparti-
lhamento deste entre pessoas e sistema [12]. 

O uso da ontologia está sendo cada vez mais relevante na 
área de integração inteligente da informação, recuperação de in-
formação e gestão do conhecimento [1,5].
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O gabinete do magistrado começou a represar o grande vo-
lume de processos, visto que várias movimentações processuais 
ficaram automáticas, entretanto todas dependem de ação do juiz 
e dos seus auxiliares (assessores).

Atualmente, uma parcela considerável de tempo de traba-
lho dos servidores é utilizada para encontrar a informação certa 
na Internet e/ou Intranet.

 Desta forma, torna-se necessário ferramentas para au-
tomatizar o trabalho dos magistrados e seus assessores, princi-
palmente na hora de estudar os processos e pesquisar as juris-
prudências. Este trabalho ocorre, ainda, de forma humana, pois 
dependem do conhecimento jurídico aplicado e do entendimento 
do processo.

Aqui é relevante dizer que cada profissional carrega consi-
go um conhecimento inerente, próprio, que não será o entendi-
mento comum.

Infere-se, portanto, que a aplicação de ferramenta na admi-
nistração judiciária irá subsidiar o desempenho dos gestores nas 
atividades de elaboração de decisão, bem como proporcionará a 
celeridade temporal e segurança nas decisões [1].

É neste contexto que o assessor jurídico virtual apresentado 
neste artigo aplica-se.

IV. ASSESSOR JURÍDICO VIRTUAL
O desenvolvimento do assessor jurídico virtual foi realiza-

do a partir das seguintes etapas:

a. Criação da Ontologia Jurídica
A aplicação da ontologia no sistema do judiciário irá definir 

os conceitos e as relações das coisas e artefatos jurídicos. Foram 
criadas classes ontológicas para os seguintes artefatos: tabela 
de assuntos do CNJ; tabela de classes do CNJ; tipo de pessoas; 
polo; leis e naturezas dos processos, Figura 1.

Figura 1. Tela do Prótege na construção da Ontologia do 
Judiciário

b. A Importação do OWL para o software construído.
  O OWL (Ontology Web Language) é a lingua-

gem gerada após a construção da ontologia, como Figura 2.
Figura 2. Linguagem OWL produzida pela Ontologia do 

Judiciário

Na visão filosófica, ontologia é um sistema de categorias e 
classificações que independe de linguagem, resultando em uma 
visão específica do mundo, enquanto para a Inteligência Artifi-
cial, a ontologia consiste de um artefato de engenharia, depen-
dente de linguagem. Por meio das Ontologias são estabelecidas 
relações conceituais que formam uma rede constituída por con-
ceitos unidos por relações semânticas [7,8].

A análise ontológica pode ser utilizada como fonte de co-
nhecimento para modelagens conceituais, possibilitando mini-
mizar a ocorrência de erros semânticos em seus modelos [9]. 

Uma das principais vantagens do uso de ontologia na gestão 
do conhecimento a contribuição na recuperação e manutenção 
de informações de uma determinada base de dados, constituindo 
um sistema mais eficiente em virtude da busca por sinônimos, 
bem como por relações semânticas entre as palavras [10].

O Protege é um software que ajuda na construção da on-
tologia jurídica, ou seja, descreve os significados das coisas, 
artefatos jurídicos e seus relacionamentos, dando ênfase na se-
mântica e não ao contexto. Como resultado computacional desse 
trabalho é gerado o OWL, linguagem que o computador possa 
entender e processar. Além do OWL, temo outras linguagens 
utilizadas, geradas pelo Protege, como: RDF, RDFS e XML [8].

Visando a melhoria na qualidade e precisão dos serviços 
de pesquisa jurisprudencial dos tribunais de justiça, propõe-se a 
identificação automática de termos, ou sentenças, relevantes em 
um corpus de documentos jurisprudenciais [10].

III.  PROBLEMA

De acordo com a Justiça em Números, projeto do Conse-
lho Nacional de Justiça, o Judiciário Nacional conta hoje com 
52.018.720 (cinquenta e dois milhões, dezoito mil e setecentos 
e vinte) casos pendentes de julgamento e 20.040.039 (vinte mi-
lhões, quarenta mil e trinta e nove) casos novos. 

Hoje temos quase dois milhões de processos em tramitação 
no 1º grau de jurisdição e, em torno, de 340 magistrados (no 1º 
grau). Assim cada magistrado possui 5880 ações em média para 
analisar, sendo que existem apenas dois assessores para auxiliar 
cada magistrado. 

Considerando os números apresentados e o princípio consti-
tucional da eficiência na Administração Pública, o administrador 
deve buscar o constante aprimoramento na prestação dos servi-
ços públicos, o que inclui a utilização de tecnologias modernas 
disponíveis para atingir resultados que promovam agilidade nos 
serviços oferecidos pelo Judiciário, e, por conseguinte, o fortale-
cimento da democracia e exercício pleno da cidadania [4].

A informática é uma realidade que não pode ser mais afas-
tada dos cartórios e gabinetes. Nesse panorama, muito se discute 
sobre a aplicação de sistemas especialistas no ramo jurídico [3].

A Gestão do Conhecimento por meio de um software é uma 
ferramenta que aumentará a eficiência na busca, recuperação e 
manutenção de informações, facilitando o processo decisório.

Após a Lei 11.419/2006, muitos profissionais do direito 
imaginavam que os sistemas de processo eletrônico resolveriam 
por completo o problema da agilidade processual, porém, após 
quase 10 anos dessa Lei em vigor e com vários Tribunais com 
seus processos totalmente eletrônicos percebe-se que houve uma 
transferência de responsabilidade de gestão, da serventia para o 
gabinete do juiz. 

Fonte: própria.
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. Indexação do banco de dados do inteiro teor de decisões 
já proferidas ligando essas decisões a construção ontológica do 
passo anterior.

d. Construção do software com inteligência artificial que 
tenha como entrada dados do processo judicial e como saída a 
sugestão mais adequada de decisão para o magistrado, Figura 
3 e 4.

 Quando se diz a decisão mais adequada estão implí-
citos várias metodologias para classificar as decisões, como: 
apliquem o entendimento da maioria dos magistrados do 1º 
grau; decisões mais recentes; possua pelo menos três decisões 
no banco de dados parecidas com o caso em tela e aquela que 
foi menos reformada no Tribunal.

A metodologia para este trabalho precisará ser colocada 
à prova e aprimorada pelos especialistas do judiciário. A fer-
ramenta é indispensável para trabalhos futuros no processo de 
concepção, análise e documentação da ontologia, principalmen-
te para alguém que já tenha usado este aplicativo [13].

Fonte: própria.

Figura 3. Tela de Login da aplicação.

Fonte: própria.

V. RESULTADOS ESPERADOS

Os resultados esperados com a criação do assessor jurídico 
virtual para auxílio na elaboração de decisões são: 

1) Redução de tempo de análise dos processos, uma vez 
que o transcurso de todo o procedimento em relação a um único 
caso demanda tempo, principalmente no que se refere à elabora-
ção da decisão, pois é realizada a pesquisa jurisprudencial, segui-
da da escolha pelo assessor judicial das decisões mais similares 
ao caso em análise. O software auxiliará o servidor para que a 
busca seja célere e precisa.

2) Redução de mão de obra, considerando que o software 
desenvolverá busca, filtro e escolha de jurisprudências para em-
basar futuras decisões em questões de minutos, o que atualmente 
demanda horas exaustivas para assistentes de magistrados. As-
sim, promover agilidade nas atividades, administrativas e jurisdi-
cionais do Poder Judiciário brasileiro.

3) Melhoria na qualidade das decisões, dado que o progra-
ma atuará com maior precisão nas busca de jurisprudências mais 
verossímeis ao caso concreto em análise.

4) Aumento na satisfação das partes envolvidas, posto que 
o software otimizará o tempo de análise de processos no gabinete 
dos magistrado devido à rápida busca de jurisprudências, o que 
consequentemente acelerará a elaboração de decisões futuras e 
soluções para as demandas entregues ao Poder Judiciário. 

5) Diminuir o número de decisões divergentes de casos 
correlatos no âmbito do 1o grau de jurisdição.

VII. CONCLUSÃO
  
O presente trabalho propôs a criação de uma ferramenta 

com aplicação social, chamado assessor jurídico virtual, utilizan-
do-se da modelagem conceitual orientada por ontologia. A gestão 
automatizada do conhecimento para busca de jurisprudências fa-
cilitará principalmente na tomada de decisão judicial, diminuição 
do tempo dos processos nos gabinetes e serventias.

Figura 4. Tela de Entrada dos Dados para Pesquisa

Fonte: própria.
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Gestão de Eventos, Alertas, Incidentes de Segurança da Informação e Auditoria de Sistemas Usando o 
Software Livre OSSIM

Instituto de Pós Graduação, IPOG, Goiâia, Goiás, Brasil

Diego de Souza Lopes 

Resumo: Gerenciar os eventos e informações de segurança na Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO). Será 
possível, mediante o auxílio de um software proporcionar um ambiente unificado para coleta e gestão das informações, além 
de aplicar compliance das normas de segurança e facilitar a auditoria de sistemas? Para melhorar a gestão da segurança da in-
formação é necessário possuir um ambiente centralizado. Será abordado um estudo de caso, cujo objetivo será apontar algu-
mas soluções para o ambiente, as quais incluirão a apresentação das políticas e software a serem implantados. Uma pesquisa 
exploratória baseada no estudo de caso e implementação de um software classificado como Security Information and Event 
Management (SIEM), cuja coleta dos dados se deu dentro dos laboratórios de Computação pertencentes à PUC-GO, sendo 
que os eventos e alertas da coleta foram armazenados na ferramenta e o período da coleta se deu entre 05 de janeiro à 18 de 
março de 2015, a análise dos dados foram baseadas no referencial teórico da NBR/ISO 27001. Os resultados encontrados 
indicaram diversas falhas de segurança no ambiente, sendo que os níveis médio e alto foram reduzidos em aproximadamente 
72%. Conclui-se que a falta de um ambiente centralizado para coletar e armazenar as informações podem ser prejudiciais 
para a instituição.

Palavras-chave: Segurança da Informação. Norma de Segurança NBR/ISO 27001. Security Information and Event Manage-
ment – SIEM.

1- Introdução
Nos dias atuais, à Governança das Tecnologia da Infor-

mação (TI) de uma instituição possui um papel de importância 
e uma posição estratégica para alavancar os negócios da insti-
tuição. Em si tratando de importância, a instituição que dese-
ja alavancar os negócios deverá adotar a busca por melhorias 
continuas em seu ambiente, para tal, adotando a implementação 
de normas e melhores práticas para tratar sobre o assunto de “se-
gurança da informação”, sendo que este é considerado de nível 
crítico. 

O interesse nesta linha de pesquisa, decorre das etapas que 
são atingidas durante a produção de um projeto na governança, 
por exemplo, o planejamento, a implantação, o controle, e o mo-
nitoramento. Desta forma, o assunto da pesquisa a ser tratado é 
de suma importância para qualquer instituição que possua uma 
infraestrutura a ser gerida, pois é através da área de segurança 
da informação que são identificadas as falhas, os eventos e inci-
dentes de segurança. Sendo que uma falha de segurança poderá 
ocasionar diversos problemas a instituição, que vão desde uma 
parada em seus sistemas como também a perda de informação 
ou roubo de dados devido à exploração de falhas de segurança 
que possam existir em seus sistemas.

Como dizia Peixoto (2012) a informação é a alma do negó-
cio, portanto, a área da segurança da informação é de extrema 
importância para os negócios. Entretanto, apresenta dificuldades 
com relação à aplicabilidade de normas e auditoria de sistemas, 
tendo problemas em gerir ou mostrar os resultados. Mediante 
tais dificuldades em evidenciar o incidente na infraestrutura, 
torna-se complexo atingir os resultados esperados à institui-
ção. Desta forma, identifica-se o problema foco da pesquisa, 
cuja qual, apresenta-se da dificuldade na gestão dos registros de 
eventos de sistemas, tais como: logs, monitoramento, gestão dos 
alertas e eventos de segurança da informação, bem como o tra-
tamento destes. 

Uma hipótese inicial levantada seria: para melhorar a ges-
tão da segurança da informação é necessário possuir um ambien-
te centralizado.

A NBR/ISO 27001 é uma norma que descreve os métodos a 
serem seguidos para a implementação da segurança da informa-
ção em uma instituição (ISO 27001, 2006).

Tomando como base os métodos que são descritos na NBR/ISO 27001, 
este trabalho abordou um estudo de caso que foi apontar algumas soluções para 
o ambiente, as quais incluirão a apresentação das políticas e software SIEM a 
serem implantados na cidade de Goiânia dentro dos laboratórios de Computa-
ção pertencentes à Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO), sendo 
que os eventos e alertas da coleta serão armazenados na ferramenta e o período 
da coleta foi entre 05 de janeiro à 18 de março de 2015 e a análise dos dados 
foram baseadas no referencial teórico da NBR/ISO 27001.

Atualmente existem diversos softwares que apoiam a implementação da 
norma, desde softwares comerciais a open source (livre). 

Assim, através deste estudo, foi possível identificar as falhas existentes no 
ambiente computacional, bem como corrigi-los, além de garantir a continui-
dade dos serviços prestados e a qualidade dos mesmos ofertados aos alunos e 
professores desta instituição.

1.1. Normas de Segurança da Informação
A implementação de um Sistema de Gestão da Segurança da Informação 

(SGSI) tornar-se-á as respostas aos alertas e incidentes mais rápidas e precisas. 
O SGSI visa à melhoria constante dos processos, sendo que estes podem 

ser melhorados ao longo do tempo, devido ao monitoramento das informações, 
além de apresentar de forma rápida e eficaz inconsistências que possam surgir, 
trazendo consigo vários benefícios à instituição que o implementa, como uma 
gestão ativa e visível para com os ativos da organização.

De acordo com a ISO 27001 (2006), ativo é qualquer coisa que tenha valor 
para a organização, tais como: recursos humanos; softwares; equipamentos de 
rede; patente; e etc..

Em decorrência dos riscos inerentes aos negócios de uma organização, 
aborda-se um SGSI com o objetivo de estabelecer, implementar, operar, moni-
torar, rever, manter, e melhorar a segurança da informação (DECSIS SI, 2015). 
Este sistema é conhecido como Plan - Do - Check - Act (PDCA), do qual con-
siste na melhoria constante de um processo ou produto.

Como tecnologia, pessoas, gestão, processos, segurança e negócios estão 
sempre andando juntos, nada mais coerente então, que os projetos de TI, esta-
rem alinhados às melhores práticas de gestão em segurança da informação. Até 
porque, se “a informação é a alma do negócio”, não basta apenas ser detentor 
dela, mas principalmente, saber como lidar com os chamados ativos da infor-
mação, provendo seus princípios elementares: integridade, confidencialidade e 
disponibilidade (PEIXOTO, 2012, p.1).

Desempenhando um papel importante para a organização, as normas são 
um guia para melhorar a eficácia da instituição.
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As normas ou padrões têm por objetivo estabelecer ou de-
finir regras a serem utilizadas a fim de obter um determinado 
resultado, e que estabelece métodos ou técnicas para a obtenção 
das informações. Assim, se descreve os procedimentos a serem 
utilizados e a orientação para alcançar tal objetivo, tornando-
se um guia que orienta para a melhoria da gestão do ambiente 
corporativo.

Kerr (2015, p.1) diz “Muitas pessoas pensam que normas 
servem apenas para grandes empresas porque são ferramentas 
caras e complexas. Nada poderia estar mais longe da verdade.” 

A segurança da informação é um assunto do qual existem 
diversas possibilidades de normas ou padrões que poderão ser 
escolhidas para o tratamento e finalidade deste. Portanto, den-
tre as diversas possibilidades ou opções à escolha, destaca-se a 
norma International Standardization Organization (ISO) 27001, 
uma norma publicada e reconhecida internacionalmente que 
descreve através de suas regras como gerenciar a segurança 
da informação em uma organização (ISO 27001 STANDARD, 
2013).

Dentre as diversas normas que tratam da segurança da In-
formação, destacam-se as normas da família ISO 27000 que é 
composta por outras, sendo que cada norma com a sua especifi-
cidade, tais como:

- ISO 27000: vocabulário e definições a serem utilizadas 
pelas demais normas;

- ISO 27001: define os requisitos para a implantação de 
um SGSI;

- ISO 27002: atual ISO-17799, define boas práticas para 
a gestão da segurança da Informação;

- ISO 27003: é um guia para a implementação de um 
SGSI;

- ISO 27004: define métricas e meios de medição para 
avaliar a eficácia de um SGSI;

- ISO 27005: atual Britsh Standard (BS) 7799-3, define 
linhas de orientação para a gestão do risco da segurança da in-
formação.

Perante a busca pela melhoria e visibilidade do ambiente 
através da adoção de normas voltadas para a segurança da infor-
mação, que concentra efetivamente em melhorar o gerenciamen-
to de incidentes proporcionando e minimizando os impactos nas 
organizações, a ISO e a International Electrotechnical Commis-
sion (IEC), publicaram em 2011 a norma ISO/IEC 27035 Infor-
mation Technology - Security Techniques - Information Security 
Incident Management (ISO 27001 SECURITY, 2011). 

As referidas organizações citadas anteriormente, no mo-
mento em que este trabalho estava sendo escrito, trabalhavam 
em uma nova especificação de norma, sendo esta denominada a 
ISO/IEC 27044 - Information Technology - Security Techniques 
- Guidelines for Security Information and Event Management 
(SIEM) (ISO 27001 SECURITY, 2014). Apesar de esta norma 
ser somente um rascunho, ou seja, em estágio de definição e, 
portanto, não fora publicada oficialmente, a Figura 1 mostra as 
fases de concentração da mesma:

Em uma implementação da norma ISO 27001, a mesma de-
fine a implementação de um SGSI, pois este é parte integrante da 
norma, ou seja, está no contexto do pré-requisito para a mesma. 

As auditorias de um SGSI são realizadas mediante a norma 
de segurança da informação ISO 27002, que estabelece os mé-
todos para obter a auditoria. Porém, em alguns casos, exige-se a 
apresentação ou mensuração destes resultados a serem demons-
trados com nível de eficiência e riqueza em detalhes para abstrair 
tais informações, para tal poderá ser adotada a utilização da nor-
ma ISO 27004, com o intuito de apresentar os resultados, além 
de ser um complemento. A fim de melhorar as mensurações, 
poder-se-á utilizar o seguinte guia como referência: Security 
Metrics Guide - National Institute of Standards and Technology 
(NIST).

Além dos documentos mencionados anteriormente, existe 
um outro documento que poderá ser acrescido da lista e servir 
de apoio para as métricas: Guide Security Metrics - SANS Te-
chnology Institute.

1.2 O que é Security Information and Event Manage-
ment?  

De acordo com Mercer (2013), Security Information and 
Event Management (SIEM) são sistemas capazes de analisar os 
eventos de segurança em tempo real, bem como oferecer arma-
zenamento de logs de longo prazo, relatórios históricos e análise 
de tendências.

A nomenclatura SIEM é a combinação de dois acrónimos: 
Security Information Management (SIM) e Security Event Ma-
nager (SEM).

As soluções SIEM agem como um mecanismo de alerta de 
incidentes e correlação de vulnerabilidades, oferecendo dados 
sobre as ameaças, tais como: priorização do risco; referências 
aos boletins de segurança; além de auditoria de registro e ela-
boração de relatórios de conformidade com base nas normas de 
segurança e regulamentações para cartões de pagamento (MIL-
LER et. al., 2010).

Dentre as diversas soluções SIEM que estão presentes no 
mercado, algumas soluções apresentam dois tipos de licencia-
mento: o comercial; e o gratuito, este último conhecido como 
open source. 

As propostas de uma solução SIEM podem variar de um 
fabricante para outro, pois existem variações sobre o padrão 
SIEM, com partes adicionais especificas. Um simples SIEM, 
pode ser quebrado dentro de seis peças/processos que são: dis-
positivo de origem; coleção de logs; análise de normalização; 
mecanismos de regras e correlação; armazenamento de logs e 
monitoração (MILLER et. al., 2010).  A Figura 2 mostra uma 
melhor visualização desse fluxo:

Figura 1 - Fases da norma ISO/IEC 27044 Figura 2 - Processos simples de um SIEM
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 A Gartner publicou um estudo que mostra o 
quadrante mágico das ferramentas SIEM de desta-
que, sendo composta por ferramentas comerciais e 
gratuitas, conforme a Figura 3:

Figura 3 - Gartner Magic Quadrant for Security 
Information and Event Management

2. Desenvolvimento

2.1. Metodologia
  
 Para a realização deste trabalho, foi realizada 
uma pesquisa exploratória baseada no problema do 
estudo de caso a ser desenvolvido dentro dos labo-
ratórios de Computação da PUC-GO, cujo objetivo 
seria apontar algumas soluções para o ambiente, as 
quais incluiriam a apresentação das políticas e sof-
tware classificado como SIEM a serem implantados, 
tendo como finalidade a centralização das informa-
ções e gestão dos incidentes de segurança. 
 Este estudo de caso seria apoiado em refe-
rências bibliográficas de artigos, documentações de 
softwares e livros compatíveis com o tema e terá 
como base as normativas de Segurança da Informa-
ção, como a NBR/ISO 27001, na busca a um resul-
tado satisfatório ao problema a ser analisado.
Assim, os eventos e alertas da coleta seriam arma-
zenados na ferramenta e a análise dos dados seriam 
baseadas na norma NBR/ISO 27001, cujas informa-
ções seriam organizadas pela ferramenta e disponi-
bilizadas em seu dashboard para posterior avaliação

 e tomada de decisão, podendo tratar ou ignorar o in-
cidente gerado. 

2.2. Estudo de Caso: Gestão de Eventos de Segu-
rança na PUC-GO

 A área de Tecnologia da Informação da Ponti-
fícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO) não 
gerência os incidentes e alertas de segurança basea-
do nas políticas e normas que tratam deste assunto, 
"Segurança da Informação", existentes atualmente no 
mercado.
 Diante da infraestrutura da instituição, a qual 
apresenta a falta de um ambiente centralizado para co-
letar, monitorar, gerir, e aplicar compliance das nor-
mas, bem como da quantidade de dispositivos e ativos 
de rede para serem mantidos e gerenciados na infraes-
trutura, soma-se ainda a dificuldade de operação para 
a identificação dos incidentes e alertas de segurança. 
Desta forma, a descentralização das informações ele-
va o tempo para uma resposta a um incidente, pois 
procurar tais informações em cada dispositivo e veri-
ficar registros de logs para identificação de um inci-
dente não é algo trivial, sendo que demanda esforço e 
tempo.
 Com base nas tecnologias existentes atual-
mente e na forma pela qual a tecnologia da informa-
ção poderá auxiliar na gestão da segurança da infor-
mação, será possível, com o auxílio de um sistema 
de informação (software), proporcionar um ambiente 
unificado para coletar a informação, monitorar, gerir, 
aplicar compliance das normas de segurança e facili-
tar a auditoria de sistemas.
 A proposta a ser apresentada não deverá gerar 
custos adicionais para a organização, pois o licencia-
mento tem de ser gratuito, ou seja, a ferramenta deve-
rá ser open source.

2.3. Pesquisa para a solução

 De acordo com a proposta do estudo de caso, 
a solução tecnológica a ser escolhida deveria atender 
ao seguinte pré-requisito: ser uma ferramenta open 
source. 
Mediante a restrição, foram realizadas pesquisas que 
apontaram duas soluções de softwares livres, que fo-
ram AlienVault OSSIM mais conhecido como OS-
SIM, e o Splunk. Sendo que ferramenta OSSIM pos-
sui diversos destaques de estudos de caso, tais como 
a SC Magazine Review e a Council Rock School Dis-
trict, sendo estes os mais recentes estudos de caso da 
empresa desenvolvedora do OSSIM (ALIENVAULT, 
2015).
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A seguir, serão detalhadas as características de 
cada ferramenta com o intuito de comparar as espe-
cificações e restrições de cada uma. Após a compa-
ração, escolher a ferramenta que será implementada 
para a resolução do problema do estudo de caso.

2.3.1. Splunk
Splunk é uma ferramenta de inteligência opera-

cional, ou seja, é uma ferramenta para pesquisa e aná-
lise de logs que permite a indexação e alerta em tempo 
real, além de visualizar dados históricos armazenados 
(BRSEC, 2013). Este software poderá ser obtido me-
diante dois tipos de licenciamento: o comercial e o 
open source.

Ela tem algumas características:
- Permite monitorar toda a infraestrutura;
- Indexa vários tipos de arquivos de logs, sen-

do que a versão open source permite no máximo 500 
Megabytes (MB) de indexação por dia;

- Gerencia várias fontes de dados, serviços e 
ativos.

A Figura 4 apresenta as características da ferra-
menta:

2.3.2. AlienVault OSSIM 
    
AlienVault Open Source Security Information Manage-

ment (OSSIM) é uma solução open source para gerenciamento 
de alertas e eventos de segurança com inteligência para classifi-
car os riscos, além de monitorar os ativos de redes e aplicar con-
formidade de acordo com as normas ISO 27001 e Payment Card 
Industrial (PCI-DSS). Fornece características de necessidades 
profissionais, tais como: Coleção de Eventos; Normalização; e 
Correlação (ALIENVAULT, 2013). 

A solução é construída com outras ferramentas open source 
e tecnologias gratuitas com o intuito de fornecer uma solução 
integrada e gratuita.

Ela tem como algumas características:
- Escaneamento ativo de rede;
- Inventário de ativos;

- Monitoramento contínuo de vulnerabilidades;
- Análise de fluxos;
- Relatórios e alertas;
- Captura de pacotes.

2.4. Implementação, detalhes e funcionalidades do am-
biente

Conforme as informações que foram obtidas para cada so-
lução, observou-se que o Splunk possui uma limitação de inde-
xação de 500MB de dados por dia. Portanto, devido à limitação 
da ferramenta Splunk, foi escolhida a ferramenta OSSIM para a 
resolução do problema apontado pelo estudo de caso.

A seguir, serão apresentados os motivos que impulsionaram 
à escolha de tal ferramenta. Que são:

- Análise de vulnerabilidades;
- Monitoramento da disponibilidade dos ativos;
- Captura de Tráfego;
- Detecção de ameaças;
- Eventos de segurança em tempo real;
- Sem limitação no monitoramento e gerenciamento dos 

recursos;
- Suporte as normas de Segurança ISO 27001 e outras.

Através da implantação, será possível implantar e controlar 
todos os itens da norma ISO 27001. Em um primeiro instante, 
será visível a implementação de alguns itens da norma, devido a 
estes itens estarem diretamente ligado com o próprio SGSI, ou 
seja, sendo atendido com a implementação da ferramenta. Des-
tacam-se os seguintes itens:

- A4.2.2 Implementar e operar o SGSI;
- A4.2.3 Monitorar e analisar criticamente o SGSI;
- A7.1.1 Inventário dos ativos.

Ao implantar a ferramenta, esta permitirá uma melhor visi-
bilidade à cerca do ambiente, tais como: logs; alertas; incidentes 
e vulnerabilidades; inventário; monitoramento de ativos; regis-
tro de eventos de segurança; conformidade com normas; relató-
rios e gráficos do ambiente.

Mediante a realização do levantamento das informações 
para a implementação da ferramenta OSSIM, além da resolu-
ção do estudo de caso, dispõem-se da seguinte configurações de 
hardware:

- Servidor físico contendo dois processadores de 2.4Ghz;
- Memória: 6GB;
- Espaço em disco: 250GB;
- Quantidade de Interfaces de Rede: 3.

A Figura 5 apresenta as configurações de rede das interfa-
ces do servidor.

Figura 4: Fontes de dados para o Splunk

Figura 5 - Configuração das Interfaces de 
Rede do Servidor
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Com as configurações anteriores definidas, será iniciado o 
processo de instalação do software, sendo que o detalhamento 
desta instalação não será abordado devido ao fato de não ser o 
foco deste artigo. A fim de obter um melhor entendimento sobre 
o assunto e ser um guia inicial, foram seguidas as referências: A 
Beginner’s Guide to SIEM, CONSTANTINE (2013); e o livro 
Security Information and Event Management (SIEM) Imple-
mentation, MILLER et. al. (2010). 

Para maiores informações a cerca da instalação, basta aces-
sar a central de aprendizagem da AlienVault, que se encontra 
disponível em seu site oficial, além de poder encontrar informa-
ções básicas aos assuntos específicos.

Para a implementação da parte prática deste artigo, foi uti-
lizado o AlienVault OSSIM versão 4.14. A maneira para obter 
acesso após a implementação da ferramenta seria através de um 
navegador de internet que poderá ser acessada mediante digi-
tação na barra de navegação de um endereço Internet Protocol 
(IP), que fora definido anteriormente em uma interface de ge-
renciamento, apresentando-se a tela de autenticação, conforme 
mostra a Figura 6.

2.4.1. Assets

 O termo Asset em tradução livre significa “ati-
vo”, podendo ser denominado como: ativo de TI; ou 
ativo da informação (PEIXOTO, 2012), ou seja, qual-
quer dispositivo em uma rede que tenha interface de 
rede, podendo estar ou não configurado. O dispositivo 
de rede, uma vez configurado com um endereço IP 
será passível de: monitoramento; análise de vulnera-
bilidades; entre outros. 
Após a implementação do ambiente, foram configu-
rados ativos de rede à ferramenta, com o intuito de 
servir como base em alguns dos itens a serem de-
monstrados. A Figura 7 apresenta da listagem destes 
dispositivos que foram adicionados à ferramenta:

2.4.2. Monitoramento de Ativos

Será destacado o monitoramento de ativos, pois é através 
desta funcionalidade que será permitida a instituição, acompa-
nhar e visualizar a disponibilidade dos sistemas ou serviços.

Para que haja a possibilidade de habilitar tal funcionali-
dade, será necessário que o ativo esteja adicionado em Assets 
“Menu Environment->Assets”. Acessando aos detalhes de um 
ativo será necessário editar a disponibilidade de monitoramento 
em: “Edit Availability Monitoring”, marcando assim os serviços 
a serem adicionados ao monitoramento. Após finalizar as con-
figurações com os ativos que se pretende monitorar, poder-se-á 
visualizar o resultado como mostra a Figura 8, sendo parte da 
página de disponibilidade da ferramenta.Figura 6 - Tela de login da ferramenta

 A coleta dos dados seria automática, a ser 
realizada pela ferramenta e estes ficariam armaze-
nados na mesma, sendo que para a coleta dos dados 
foi definido um período compreendido entre 05 de 
janeiro a 18 de março de 2015.
Após a instalação da ferramenta e com a finalida-
de de demonstrar a ativação automática da coleta 
dos dados, serão apresentadas, a seguir, as seguintes 
funcionalidades da ferramenta:
- Assets;
- Monitoramento de Ativos;
- Agente;
- Alarmes e eventos de segurança;
- Falhas de segurança do ambiente.

Figura 7 - Listagem dos dispositivos

Figura 8 - Monitoramento de Ativos
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2.4.3. Agente

 Agente é um software instalado no sistema 
que se deseja ser monitorado, sendo capaz de detec-
tar alterações no sistema e encaminhar os registros 
de logs destas atividades para a ferramenta que será 
responsável por armazenar tais informações (OSSEC, 
2015).
 À medida que tais informações são recebidas, 
as mesmas são identificadas e classificadas com base 
em seu risco. Mediante a classificação, poderão ser 
gerados alertas ao sistema caso sejam identificadas 
anomalias.
Para configurar um agente, primeiramente acesse o 
menu: “Environment-> Detection-> HIDS-> Agents” 
depois é só clicar em “ADD AGENT”. A Figura 9 
mostra a imagem com as informações devidamente 
preenchidas:

Figura 9 - Adicionando um agente

 Adicionado o novo agente, clique na ima-
gem com a descrição “Automatic deployment for 
Windows”; a Figura 10 com as informações preen-
chidas do ambiente:

Figura 10 - Deploy de agente para Windows

 Após o deploy do agente, será possível cole-
tar as informações de segurança que serão gerados 
através deste sistema e posteriormente enviados à 
ferramenta.

2.4.4. Alarmes e Eventos de segurança

 Um alarme é um tipo de evento que será 
registrado na ferramenta mediante a relevância do 
evento ocorrido, classificando o risco ou ameaça 
com base em assinaturas aplicadas e disponíveis 
através da ferramenta. A Figura 11 mostra os alertas 
identificados e registrados pela ferramenta.

 Um evento de segurança é qualquer tentativa 
de acesso ao sistema monitorado. Os acessos podem 
ser registrados de diversas formas, tais como: falha 
de autenticação; ataque de força bruta; alteração de 
arquivo; acesso web a ferramenta; entre outros. A Fi-
gura 12 mostra um evento de segurança registrado na 
ferramenta e realizado através do processo de login a 
mesma.

Figura 11 - Alarmes gerados através de eventos

Figura 12 - Evento de sessão aberta

2.4.5. Falhas de segurança do ambiente

 Na tecnologia da informação, as falhas de se-
gurança em um ambiente de TI em uma instituição é 
algo que existe, porém muitas destas falhas poderão 
ser corrigidas desde que sejam identificadas previa-
mente e tratadas o mais rápido possível a fim de evi-
tar maiores transtornos.
A instituição que não obtenha conhecimento de tais 
falhas de segurança poderá sujeitar-se a prejuízos 
irreparáveis, sendo que tais prejuízos podem ser 
ocasionados devido às falhas existentes em seus sis-
temas. Desta forma, poderá resultar em problemas 
extremamente críticos à organização, tais como: rou-
bo de informações; exploração das falhas de segu-
ranças; perda de dados; indisponibilidade do siste-
ma; entre outros.
Através da ferramenta, foi realizado um escaneamen-
to dos ativos para verificar os níveis de criticidade e 
das falhas existentes ao ambiente, além da quantida-
de de falhas. A Figura 13 mostra tais informações:
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Figura 13 - Resumo dos ativos escaneados

3. Resultados

 A implementação do software OSSIM trou-
xe vários benefícios para a instituição que antes não 
possuía um ambiente centralizado para armazenar 
as informações das coletas de alertas e eventos de 
segurança da informação. Esta falta dificultava e 
impactava na resposta a um incidente de segurança, 
pois o tempo gasto para a identificação era enorme, 
além de ter que verificar dispositivo por dispositivo 
para averiguação. Após a implementação e ativação 
do monitoramento, aos recursos ou ativos da PUC-
GO nos laboratórios de computação, as informações 
coletadas foram analisadas pela ferramenta, foram 
identificadas e registradas diversas anomalias ou 
vulnerabilidades do ambiente computacional. 
As informações coletadas, foram classificados atra-
vés da ferramenta em três tipos: alarmes; eventos; e 
vulnerabilidades, sendo que as classificações foram 
baseadas em assinaturas da mesma.
 Diante de um novo cenário, a ferramenta pro-
porcionou uma análise e monitoramento em tempo 
real das informações, podendo registrar alertas ou 
tickets para a resolução aos problemas encontrados. 
Com isso, as informações poderão ficar armazena-
das por um longo tempo a fim de obter o registro 
histórico dos fatos ocorridos, além de documentar 
e anotar os procedimentos que foram seguidos para 
a resolução dos problemas, bem como da classifica-
ção dos alertas.
 Com base nas informações coletadas e clas-
sificadas pela ferramenta, serão apresentados os 
números em percentual referente à classificação do 
tipo vulnerabilidades:
- 82% das vulnerabilidades foram de classifi-
cação de nível baixo;
- 11% foram de classificação do tipo informa-
ção;
- 4% das vulnerabilidades foram de classifica-
ção de nível médio;
- 3% consideradas de nível alto de risco e cri-
ticidade.

Quanto aos níveis de classificações médio e alto, es-
tes níveis necessitam de urgência ao tratamento e

 correção do problema, pois estes podem ocasionar 
uma parada do sistema, devido a possibilidade de ex-
ploração das vulnerabilidades, além de sujeitar-se a 
uma perda de dados.
 Após o conhecimento das falhas de seguran-
ça, ou seja, das vulnerabilidades, estas foram redu-
zidas em aproximadamente 72%, das quais compre-
endem as falhas de nível médio e alto, sendo então 
corrigidas ao realizar as atualizações dos softwares 
que estavam desatualizados. Enquanto que os demais 
28% não foram possíveis de serem solucionados 
devido às falhas estarem em sistemas embarcados. 
Quanto aos problemas de nível baixo, estes foram 
mitigados, ou seja, as falhas foram ignoradas por es-
tarem relacionadas a um simples escutar de portas de 
serviços, estes que estavam ativos no sistema.
As informações que foram classificadas durante o 
período de coleta e análise das informações como 
sendo do tipo eventos, possuem os seguintes grupos:
- Autenticação e Dynamic Host Configuration 
Protocol (DHCP);
- Sistema Operacional;
- Aplicação;
- Detecção de Anomalias;
- Servidor;
- Detecção de Intrusão;
- Alarme.

 Dentre as informações classificadas, foram 
obtidos 42% de eventos como sendo do tipo Au-
tenticação e DHCP, 34% eventos do tipo Servidor, 
enquanto que 23% representaram os eventos do tipo 
Sistema Operacional (eventos genéricos do sistema), 
e aos demais tipos de eventos não representaram 
quaisquer registros.
 Com base nas coletas e registros como sendo 
de classificação do tipo alarme, estas apresentaram 
informações pertinentes a dois tipos de grupos: Com-
partilhamento Peer-to-Peer (P2P); e Autenticação de 
Força Bruta. Sendo assim, aos alarmes agrupados em 
Compartilhamento P2P representaram 80% destes 
alarmes, enquanto que os alarmes agrupados em Au-
tenticação de Força Bruta representaram os demais 
20% dos alarmes.
 Os autores MILLER et al (2010), abordam 
em seu livro o alinhamento dos resultados encontra-
dos com a modelagem dos processos de negócio da 
instituição, ou seja, o Business Process Management 
(BPM). Estes descrevem que os softwares SIEM for-
necem os últimos mecanismos para culminar dados 
de vários tipos de origens de dados, o qual pode ser 
facilmente mantido e segurado pela pessoa de segu-
rança em TI da organização.
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 De acordo com MILLER et al (2010), é pos-
sível o desenvolvimento de estratégias em Business 
Intelligence (BI) usando uma implementação já 
existente de SIEM, cujas instituições poderão usar 
os dados que possuem atualmente, tais como: En-
terprise Resource Planning (ERP), Customer Rela-
tionship Management (CRM), dispositivos de redes 
e segurança e muitas outras origens externas.
 Um comparativo com projeto similar, po-
rém comercial, é o HP ArcSight. Um exemplo de 
solução comercial e com grande destaque e adoção 
por empresas de médio à grande porte, tais como o 
Bank AUazira e Lake Health, não é a toa que esta 
ferramenta detêm a liderança do seguimento SIEM 
por 11 anos seguidos no quadrante mágico da Gart-
ner (GARTNER, 2014).
Os resultados encontrados confirmam a hipótese 
inicial, pois através de um ambiente centralizado é 
possível melhorar a gestão da segurança da infor-
mação. 

4. Conclusão

 A implementação de um software SIEM, 
baseando-se nos métodos descritos da NBR/ISO 
27001, é fundamental na busca pela otimização e 
melhoria contínua dos serviços prestados para os 
alunos e professores, visto que, além de garantir 
uma melhor visibilidade da segurança da informa-
ção, monitora e armazena as informações coletadas, 
que poderão ser acessadas em momentos históricos 
das coletas.
 O processo de implementação de um SGSI 
descrito na norma NBR/ISO 27001, apoiado por 
um software SIEM, torna-se visíveis às pessoas en-
volvidas no processo, diversos problemas à cerca 
do ambiente, tal como o desconhecimento total de 
problemas relacionados à segurança da informação 
do ambiente computacional da instituição. Isso é 
consequência da falta de um ambiente centralizado 
para armazenar as informações das coletas e para a 
gestão dos mesmos.
 Através da implementação da ferramenta, 
tais problemas e informações passam a ser conheci-
das, a partir daí, poderão ser tratados ou ignorados.
Uma vez implantado o SGSI, este por si só não será 
o suficiente para alcançar os resultados esperados. 
Portanto, a instituição deverá definir o princípio da 
melhoria contínua, conhecida como PDCA, sendo 
que a melhoria contínua é envolvida por um ciclo 
constante composto de planejar, fazer, verificar e 
agir. 

 Conclui-se que a falta de um ambiente cen-
tralizado para coletar e armazenar as informações 
tornam-se prejudiciais a instituição, além de gerar 
desgaste devido a uma possível indisponibilidade do 
sistema e deixando de prestar um serviço de qualida-
de para os alunos e professores. 
 Os objetivos foram alcançados: definição de 
algumas políticas de segurança da informação ba-
seadas na norma NBR/ISO 27001; implementação 
de um software SIEM que apoiasse a aplicação de 
compliance; centralização das informações e ativos 
de redes; monitoramento; e gestão das informações 
de segurança da informação que foram coletadas.
 Com o ambiente implementado e com a cole-
ta das informações centralizada, foi possível conhe-
cer os problemas até mesmo em tempo real, facilitan-
do o monitoramento dos ativos e análise dos eventos. 
 A hipótese inicial se confirma, pois para uma 
melhor gestão da segurança da informação é neces-
sário possuir um ambiente centralizado para coletar 
e monitorar os eventos e incidentes de segurança da 
informação. Os resultados encontrados foram benéfi-
cos contra a falta de um ambiente centralizado “mo-
delo anteriormente existente”, sendo que tais resulta-
dos atingidos neste trabalho somente foram possíveis 
devido a implementação do software OSSIM para a 
centralização das informações, armazenamento e 
gestão dos dados.
 A dificuldade de encontrar autores que abor-
davam o funcionamento de um software SIEM foi 
grande, além de que este assunto não dispõe de mate-
riais em português. Desta forma, foi necessário bas-
tante pesquisa para conseguir encontrar um livro que 
abordasse o funcionamento de um SIEM. Entretanto, 
as normas foram mais fáceis para conseguir encon-
trar material para os estudos.
 As informações apresentadas neste trabalho 
poderão servir de base para dois trabalhos futuros: 
Auditoria Interna do SGSI, sendo que para tal ba-
sear-se-á a norma NBR/ISO 27002; e Métricas dos 
resultados com base na NBR/ISO 27004, com isso a 
continuidade ao trabalho desenvolvido.
 Como sugestão e com o intuito de melhorar 
os resultados, sugere-se a aplicação de treinamentos 
para a conscientização ou melhoria das competências 
dos recursos humanos envolvidos.
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Criando uma Aplicação IoT com NodeMCU Esp8266

Aluno: Juan Carlos Crispi

O desenvolvimento tecnológico tem contribuído de forma 
surpreendente para que a internet seja cada vez mais utilizada 
nos mais diversos aparelhos que nos rodeiam. Mas uma aten-
ção especial deve ser dada a um pequeno módulo WiFi chama-
do ESP8266 (figura 1), que está propiciando uma expansão no 
estudo e desenvolvimento de automações e controle via Internet 
de tudo o que nos cerca: as luzes de casa, o fogão, a geladeira, o 
portão da garagem e mais. Não há limites, somente depende da 
criatividade e do desejo de automatizar e controlar remotamente, 
além de algum conhecimento de programação e eletrônica a fim 
de que sejam realizados os ajustes necessários para o funciona-
mento do conjunto IoT.

Para desenvolvimento da aplicação utiliza-se a IDE Ardu-
íno

 Figura 1 - Módulo ESP8266 

 Como uma demonstração do que pode ser alcançado 
com esta tecnologia, este trabalho utilizará uma pequena plata-
forma IoT chamada NodeMCU (figura 2) para mostrar como as 
luzes e/ou equipamentos de uma casa podem ser controlados de 
forma remota, pelo celular ou computador, de qualquer lugar 
do planeta, ou de fora dele, desde que se tenha acesso à Inter-
net.

 Figura 2 - Plataforma IoT NodeMCU 

Os itens necessários são:

LedNodeMCU Conectores

Passos para a configuração e ligação dos conectores:

1 - Configure o IDE arduino a fim de que este possa ser uti-
lizado para programar o NodeMCU. Para esta configuração 
há um vídeo tutorial muito bom do Prof. André Curvello 
no YouTube, com o título: Introdução e apresentação ao 
ESP8266 NodeMCU, mais especificamente aos 4:40 min 
ele explica como configurar o IDE;

2 - Conecte o cabo micro USB do NodeMCU ao compu-
tador. Certifique-se de que está conectado na porta correta, 
verificando o gerenciador de dispositivos, caso esteja utili-
zando o Windows:

Figura 4 - Montando o Hardware

3 - Ligue os conectores da placa LED ao NodeMCU da 
seguinte forma: o pino GND (ground) da placa de LED é 
conectado ao GND na placa NodeMCU, o outro conector 
deve ser ligado de um dos LED’s (caso você possua mais 
de um ligado à placa) ao pino D4 (GPIO2) do NodeMCU:

Figura 3 - IDE Arduíno
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Juan Carlos Crispi, 36 anos, é estudante do 5º Período  Re-
des de Computadores na Faculdade SENAI Fatesg. Participou 
do programa Ciência sem Fronteiras do Governo Federal; mo-
rando um ano e meio nos Estados Unidos da América, onde cur-
sou um semestre de Inglês intensivo, além de dois períodos de 
ciência da computação na Faculdade de Charleston - Carolina 
do Sul e realizou estágio durante todo o verão de 2015 em uma 
empresa de informática em Toledo - Ohio - EUA

Entusiasta de tecnologias e desenvolvimento de projetos 
relacionados à automação e ao monitoramento de ambientes, 
executou um projeto de automação comercial para registro de 
consumidores, fornecedores, compras e vendas.

Tem paixão por viagens, já tendo conhecido diversos car-
tões postais por todo o território do Brasil e dos EUA. Gosta de 
ler e se manter informado sobre as atualidades do Brasil e do 
mundo.

Figura 4 - Ligação dos Cabos no Hardware

4- Utilize o código de exemplo para servidor web do 
IDE Arduino seguindo o caminho: File > Examples 
> ESP8266WiFi > WiFiWebServer:

5 - Altere o SSID e a senha do WiFi Conforme a sua 
Rede.

6 - Faça o upload do código para o NodeMCU cli-
cando no menu Sketch e em seguida Carregar

7 - Abra o monitor serial para verificar o IP do No-
deMCU, clicando em Tools e em seguida em  Serial 
Monitor:

8 - Abra um navegador e digite o IP do NodeMCU, 
seguido de: /gpio/1 para ligar o LED. Troque o 1 
pelo 0 para desligar o LED:
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Goiás (2006). Atuou como docente em cursos de Educação Profis-
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viço Nacional de Aprendizagem Comercial.   
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Professora: Alice Mota Faleiro

1. Profissionais de TI (PTI)

Link: http://www.profissionaisti.com.br
Profissionais de TI, ou PTI, é um portal colaborativo sobre 
Tecnologia da Informação que conta com diversos autores 
que escrevem sobre assuntos relacionados à carreira de TI, 
um dos mais completos nessa área.

2. Olhar Digital

http://olhardigital.uol.com.br
O Olhar Digital é um portal sobre tecnologia que conta com 
um acervo imenso de vídeos muito interessantes, sou leitor 
assíduo do site. Conheci o Olhar Digital através do programa 
de televisão que atualmente é transmitido nos canais Sony e 
AXN.

3. Canaltech

http://canaltech.com.br/
O CanalTech é um portal de tecnologia que conta com no-
tícias, matérias, podcasts e com uma sessão corporate com 
artigos relevantes para profissionais e empresas de TI.

4. IDG Now

http://idgnow.uol.com.br
O IDG Now é um portal sobre tecnologia com notícias e 
matérias, além disso também conta com uma área corporativa 
que é muito interessante para os profissionais de TI.

5. Info

http://info.abril.com.br/
O site da Info faz parte do grupo Abril e conta com uma 
publicação em revista muito boa, através do site é possível 
acompanhar as notícias e ler matérias muito interessantes sobre 
tecnologia.

6. Infowester

http://www.infowester.com
O InfoWester é um site especializado em assuntos como 
hardware, redes, software, software livre e web design. Além 
disso o site oferece diversos tutoriais e dicas muito interessan-
tes, vale a pena ler.

7. TechTudo

http://www.techtudo.com.br
O TechTudo é um portal de notícias sobre tecnologia, está sem-
pre atualizado e conta com ótimos artigos, quando quero saber 
as novidades que vem por ai acesso ao TechTudo.

8. Tecmundo

http://www.tecmundo.com.br
O Tecmundo também é um portal de notícias ao estilo Techtu-
do, é mantido pelos criadores do Baixaki e é tão bom quanto o 
TechTudo.

Sites Úteis
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