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Poemas





Apresentação

As instituições de ensino superior possuem um importante compromisso junto à sociedade 
no tocante a disseminação do conhecimento. Este processo de disseminação é fundamentado 
em três pilares básicos: ensino, pesquisa e extensão. 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 de Tecnologia SENAI de Desenvolvimento Gerencial (FATESG) 
que já possuía uma forte estrutura em seus pilares do ensino e extensão criou o Núcleo de Estudos 
e Pesquisa (NEP). O NEP, que é vinculado ao setor de Serviços Técnicos e Tecnológicos (STT), 
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 através de artigos científicos. Assim, professores e alunos pesquisadores 
têm seus nomes projetados no meio acadêmico, o que fortalecerá seus currículos e auxiliará em sua evolução acadêmica.

Atualmente o NEP possui dois projetos de pesquisa em andamento, um na área de segurança forense e outro na área 
de desenvolvimento e banco de dados. Entendo que esse número de projetos tende a aumentar consideravelmente nos 
próximos semestres na medida em que os alunos amadurecerem sua visão quanto aos benefícios oriundos da pesquisa 
aplicada.

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.
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Raízes de Goiás

Natural de Anápolis-GO, o autor passou sua infância e adolescência em Abadiânia, 
cidade da qual se considera filho.

 Em 1.998, em virtude de seus estudos, muda-se para Anápolis onde constitui carreira 
e família.

É graduado em Administração pela UEG – Universidade Estadual de Goiás e pós-
graduado em Logística Empresarial pela UniEvangélica. Em suas veias, porém, corre um 
sangue de origens caipira e poética, e Pois lá... É assim! Vem retratar um pouco de seu trabalho, 
onde, em 12 poemas o autor expressa sua preocupação com o social, sua paixão pelo campo e 
sua fascinação pelo amor verdadeiro.

Álvaro Geraldo A. Morais

Informações da Obra: Pois lá... É assim!!! Retrata de forma simples, singela e poética, situações e realidades da vida 
no campo e o dia-a-dia do sertanejo.

Trás também a riqueza de uma poesia que busca nos alertar para questões sociais e de valores éticos e morais, onde 
o poeta traduz de forma lúdica e envolvente os seus sentimentos e crenças. Porém, sem abrir mão da seriedade e valor 
contidos no conteúdo de seus poemas.

Por fim, como todo bom poema, em Pois lá... É assim!!!  O leitor encontrará histórias de amor e desencontros 
amorosos que dão a este livro uma “pitadinha” a mais e um tempero especial à leitura.

Pois lá, é Assim!!!
02 de outubro de 1.998

A barra do dia raiou no espigão.
É hora de por a enxada nas costas,
Fazer o que gosta: desbravar sertão.
Rosinha me ajude!!!
Prepare o farnel.
Pois, não sei a hora que venho embora, Depende do céu.
      (...)
E estradas a fora eu saio então.
Sem pensar no tempo,
Jogando ao vento uma simples canção.
Chegando à roça, trabalho é demais,
Porém, com carinho logo o espinho ali não se faz.
 (...)
E quando se ama não vê o ruim,...
Pecador vira santo.  Se torna alegria o que era pranto.

E a vida vivida com Deus é assim...  
  

Autor: AG Morais, Livro: Pois lá... É assim!!!.
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Gildo Antônio Mundim Ferreira chamado pelos amigos de GAMF, nascido aos 22/09/1943 
em Piracanjuba - GO, filho de Astrogildo Martins Ferreira e Maria de Lourdes Mundim 
Ferreira, ambos falecidos; casado há 39 anos com Maria Rita (Professora Pós Graduada em 
História pela Fundação Getúlio Vargas), tendo os filhos: Adriano (formado em Ciências da 
Computação pela U.C.G., analista de sistemas da Politec – Brasília - DF), Thibério (formado 
em Engenharia Elétrica pela U.F.G., especialista em regulação e inspetor de requisitos de 
segurança sanitária em equipamentos para diagnósticos médicos e procedimentos cirúrgicos 
da ANVISA – Brasília - DF), Larissa (cursando Direito na Faculdade Salgado de Oliveira, 
ocupando o cargo de auxiliar de processos há 11 anos na Unimed Goiânia), e os “corujáveis” 
netinhos, Pedro Henrique, Lucas, Bruna Beatriz, Ana Clara, Júlia e Arthur.

 O “GAMF” passou a vida trabalhando em indústria de reciclagem de papel, cerealistas Gildo Antônio Mundin 
Ferreira

Relembrando a Chacrinha 

“Campininha” dos “anos - dourados”, 
do “vai-e-vem” do Cine Campinas,
a “roqueana” juventude se manifestava
tentando a conquista das meninas;

... a Pastelaria Real,
a engraxataria do “Dico”
e os jovens reunidos trocavam papo
bem defronte a calçada no “Bar do Chico”.

- “só na boêmia” do “baixo-meretrício” - 
na reconhecida Avenida Bahia,
a comidinha do Bar do Brechó
quem ali frenqüentava
com doença venérea ele saía
e na “benzetacil” ele penava.

“Campininha” dos “anos - dourados”
nas suaves madrugadas enluaradas
- o dedilhar do violão - 
o seresteiro ali estava postado
cantando toadas para as namoradas
ao repicar do apaixonado coração.

“Campininha” dos “anos - dourados”

Fim  
  

Autor: Gildo Antônio Mundim Ferreira, Livro: Poesia em Sinfonia.

e confecções de vestuários, com o cargo de administrador e gerência geral;
 Hoje se encontra aposentado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, seguindo a vida entrecortada, 

ao lado dos familiares, dedicando como “hobby”, pinturas, esculturas, artesanato e dando continuidade nas poesias 
“emolduradas” em quatro décadas de sua poética vida, sentindo-se concretizado ao cumprir na “íntegra” um ditado que 
diz:

“O homem para se realizar na vida é necessário, ter filhos... plantar árvores... um livro escrever, para depois 
morrer.”
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Modelo de Análise Espacial de Mercado de Energia Elétrica Utilizando a 
Técnica de Classificação Fuzzy C-Means

JOÃO CAETANO NETO1

WAGNER DA SILVA LIMA2

1CELG-D – CELG Distribuição S/A 
joao.cn@celg.com.br

2Votorantim Siderurgia
wagnerdasilvalima@gmail.com

Resumo: As companhias de distribuição de energia elétrica convivem com uma realidade antagônica; um crescente 
aumento da demanda energética, devido ao constante crescimento econômico e populacional, e uma limitação em seus 
recursos financeiros para expansão de sua rede. Assim sendo, torna-se imprescindível um aprimoramento na atividade de 
planejamento do sistema de distribuição de energia procurando aperfeiçoar a aplicação dos recursos disponíveis. Neste 
contexto se enquadra a aplicação do Sistema de Informação Geográfica aliado a técnicas de agrupamento e classificação 
com o objetivo de potencializar o processo de planejamento, proporcionando ao planejador uma visão mais completa do 
mercado consumidor da distribuidora. Este artigo apresenta um sistema que faz uso do Sistema de Informação Geográfica 
combinado com a aplicação da técnica de agrupamento e classificação Fuzzy C-Médias, com o intuito de analisar a 
distribuição de carga da rede e o desempenho da técnica utilizada. Cada agrupamento realizado origina uma representação 
espacial (cenário). Este, juntamente com um índice de medida da performance do agrupamento (intra-grupo e inter-grupo) 
implementado neste trabalho, proporciona um ambiente favorável para a análise espacial do mercado de energia elétrica. 

Palavras Chaves: Sistema de Informação Geográfica, Rede de Distribuição de Energia, Planejamento, Agrupamento, 
Classificação.

1 Introdução

Com o processo de desverticalização ocorrido no Setor 
Elétrico Brasileiro a partir de 1995 os agentes tradicionais 
(geração, transmissão, distribuição e comercialização) foram 
redefinidos, passando a ter estruturas individualizadas (separação 
entre transporte, produção e comercialização de energia elétrica).

A atividade de planejamento, que é essencial a qualquer 
empresa, torna-se imprescindível à distribuição de energia 
elétrica, de forma a atender o crescimento de carga em níveis 
de qualidade de serviços compatíveis com suas características, 
procurando aperfeiçoar a aplicação dos recursos financeiros 
disponíveis que são relativamente escassos.

Os sistemas de análise de mercado utilizados hoje 
normalmente fornecem ao planejador apenas um conjunto de 
dados organizados em relatórios, planilhas e gráficos, o que não 
proporciona um ambiente de análise espacial para crítica dos 
valores fornecidos pela base de dados da empresa.

Portanto, um ambiente que forneça, além dos dados dos 
clientes, informações sobre sua localização, curvas de carga, 
criação de cenários, histogramas de carga, agrupamento de 
classificação das curvas de carga e a análise do crescimento 
horizontal e vertical da rede de distribuição é parte integrante do 
processo de previsão de carga futura.

2 Técnicas de Agrupamento e Classificação 

Para a análise de carga espacial da rede de distribuição, faz-
se primordial realizar o agrupamento de suas áreas. Para esta 
tarefa pode ser empregado o agrupamento (clustering - formação 
de agrupamentos), processo que pelo qual se procuram classificar 
objetos em categorias por semelhança.

O agrupamento tem por finalidade reunir os padrões em 
vários grupos, sendo que os dados a serem analisados terão um 

grau de similaridade alto com o grupo de sua classificação e tão 
diferentes quanto possível, dos elementos dos outros grupos.

Há diferentes abordagens para o tratamento do problema 
de agrupamento, dentre elas, a abordagem convencional, onde 
cada elemento a ser classificado pertencerá totalmente a uma 
determinada categoria, e a abordagem nebulosa, onde um 
elemento pode ser classificado em várias categorias, possuindo 
diferentes graus de associação a cada uma delas [6].

No agrupamento são identificadas as classes de cada um dos 
elementos através de suas descrições, como um vetor de pares 
(atributo, valor do atributo). Baseando-se em certas suposições 
e/ou critérios, os algoritmos de agrupamento tentam estratificar 
o conjunto de objetos de entrada, o que consequentemente pode 
produzir ou não saídas significativas e úteis destes dados de 
entrada.

Neste trabalho foram utilizadas a abordagem convencional, 
através das técnicas de agrupamento e classificação K-Médias 
(KMD) e Mapas Auto-Organizáveis (SOM), e a abordagem 
nebulosa, mais flexível, através do método Fuzzy C-Médias. 
Entretanto este artigo será focado no método Fuzzy C-Médias, 
pois foi o método que obteve os melhores resultados 
quando comparado aos demais métodos convencionais. 

2.1 Lógica Nebulosa
A Lógica Nebulosa (Fuzzy Logic) surgiu dos estudos 

desenvolvidos por Lotfi A. Zadeh nos anos setenta [5], o qual criou 
os sistemas nebulosos (fuzzy logic systems), fundamentando-se 
basicamente na representação e manipulação da imprecisão e da 
incerteza em informações (Figura 1).

Figura 1. Lógica de Boole, Lukasiewicz e a Lógica Nebulosa de Zadeh [4]
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A lógica nebulosa possibilita que seja abordado de forma 
mais adequada à representação e manipulação de conhecimentos 
na área de Inteligência Artificial (IA), onde expressões que 
usualmente não podem ser tratadas pelos sistemas da lógica 
clássica, tais como ‘’quase’’, ‘’muito’’ e ‘’pouco’’ são atendidas 
nos sistemas nebulosos.

A teoria nebulosa é uma extensão da teoria clássica, onde 
funções bivalentes da primeira são substituídas por funções de 
pertinência nebulosa; Esta função de pertinência indica o quanto 
um elemento pertence a um dado conjunto.

Na teoria clássica dos conjuntos, o conceito de pertinência 
de um elemento a um conjunto é bivalorada. Os elementos de 
um subconjunto A em um determinado conjunto X simplesmente 
pertencem ou não pertencem àquele conjunto. Isto pode ser 
expresso pela função característica f(A) [7]. 

Propondo uma caracterização mais ampla, a teoria de 
conjuntos nebulosos generaliza a função característica de modo 
que ela possa assumir um número infinito de valores diferentes 
no intervalo [0,1]. Assim, um conjunto fuzzy A em X é um 
conjunto de pares ordenados,

Onde μA (x) é a função de pertinência de x em A e é definida 
como o mapeamento de X no intervalo fechado [0,1]:

Assim, as técnicas de agrupamento fuzzy conseguem levar 
em consideração situações genéricas onde os elementos próximos 
ao contorno dos grupos podem assumir, ao mesmo tempo, as 
características de diversos grupos distintos, pertencendo em 
parte a cada um deles. 

No agrupamento fuzzy um elemento pode pertencer a vários 
grupos ou classes, com diferentes valores de pertinência, já no 
agrupamento com a abordagem convencional, cada elemento 
pertence totalmente a um único grupo, como os dois modelos de 
agrupamento citados anteriormente [7].

O algoritmo de agrupamento de dados nebuloso Fuzzy 
C-Médias baseia-se em um modelo não linear de otimização que 
agrupa dados com características similares de acordo com um 
procedimento iterativo de minimização de uma função objetivo 
que representa um critério de partição, ponderado pelos graus de 
pertinência dos dados aos respectivos grupos [3]. 

Neste método, dado um conjunto de dados 𝑋 = 𝓍1,𝓍2-
,𝓍𝑛 onde 𝓍𝑘, em geral, é um vetor de características 𝓍𝑘= 
𝓍𝑘1,𝓍𝑘2,…,𝓍𝑘𝑝 ∈ 𝑅𝑝  para todo 𝑘 ∈  1,2,...,𝑛 sendo 𝑅𝑝  o espaço 
pdimensional, o problema de agrupamento fuzzy é encontrar 
uma pseudopartição fuzzy que representa a estrutura dos dados 
da melhor forma possível. Uma pseudopartição fuzzy de 𝑋 é 
uma família de 𝑐 subconjuntos fuzzy de 𝑋, denotada por 𝑃 = 
A1,A2,…,A𝑐 que satisfaz as equações 3 e 4.

para todo 𝑘 ∈  1,2,...,𝑛 sendo que 𝑛 representa o número 
de elementos do conjunto 𝑋. Ou seja, a soma dos graus de 
pertinência de um elemento em todas as famílias deve ser igual 
a um.

para todo i ∈  1,2,...,c sendo que c representa o número 
de classes. Ou seja, a soma dos graus de pertinência de todos 
os elementos de uma família deve ser menor que o número de 
elementos existentes no conjunto universo X. 

O método Fuzzy C-Médias pode ser equacionado por meio 
de um algoritmo iterativo, baseado na minimização de um índice 
de desempenho, que indica a adequabilidade da pseudopartição 
gerada. O desempenho do algoritmo é influenciado pela escolha 
do número de classes c, dos centros de cluster iniciais, da ordem 
na qual os vetores são processados, da medida de distância, do 
critério de parada e pelas propriedades geométricas dos dados 
[2]. 

Portanto, os parâmetros de entrada do algoritmo são: a 
instanciação inicial dos graus de pertinência dos objetos a 
cada uma das classes e dos centros de cluster dessas classes; o 
número de clusters 𝑐; o índice de fuzzificação, que é a medida de 
distância 𝑚 ∈  1,∞ , a qual define a distância permitida entre os 
pontos e os centros de cluster; e o critério de parada 𝜀>0.

2.2 Índice de Comparação de Métodos de 
Agrupamento e Classificação

Para comparação dos métodos utilizados neste trabalho 
foram utilizados dois índices para fazer uma comparação dos 
resultados do agrupamento e da classificação [1]: 

1. Intra-Grupo (IAG); 
2. Inter-Grupo (IEG). 

O Índice Intra-Grupo (equação 5) é uma função de custo 
baseada no erro quadrático médio e indica o quanto os padrões 
de entrada que estão em um mesmo grupo são similares.

Onde 𝑥 é o número de amostras de D𝑖 e m𝑖 é a média dessas 
amostras. Assim, para um dado cluster D𝑖, o vetor mi é a melhor 
representante das amostras em D𝑖 de forma a minimizar a soma 
dos comprimentos quadrados de cada 𝑥 em relação à m𝑖. 

Assim o IAG mede o erro quadrático total em representar 
as amostras 𝓍1,𝓍2,…,𝓍𝑛 por 𝐷 agrupamentos com o centro em 
m1,m2,…,m𝑛. Quanto menor for IAG, melhor é o agrupamento 
ou classificação dos padrões, ou seja, os padrões que estão em 
um mesmo grupo possuem uma semelhança maior. 

O Índice Inter-Grupo (IEG) determina a relação entre os 
grupos, ou seja, o quão distante eles estão. Seu cálculo é feito da 
seguinte forma:

Onde X𝑗 é a curva do centróide do grupo 𝑗 e 𝑋 é a média 
global das curvas de carga do conjunto de treinamento. 

Diferente do IAG este índice não permite afirmar que 
quanto menor o valor, melhor é o resultado, mas apenas que se 
ele tiver um valor alto os grupos estão mais separados ou se ele 
tiver um valor baixo significa que há uma semelhança maior 
entre os padrões de grupos diferentes.

3 Sistema Proposto
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Este trabalho deu origem a um programa, denominado 
GeoCom, que utilizando das funções do Sistema de Informação 
Geográfica (SIG) e das técnicas de classificação Kohonen em 
anel, K-Médias e Fuzzy C-Médias, cria um ambiente favorável 
à análise comercial de empresas de distribuição de energia 
elétrica que possuam um levantamento georeferenciado de sua 
rede de distribuição. Entretanto, será focado apenas a técnica de 
classificação Fuzzy C-Médias. 

Como funcionalidades básicas de todo sistema de 
informação geográfica, as ferramentas de navegação, controle de 
camada, escala e símbolos também estão presentes no GeoCom 
(Ver Figura 2).

Figura 2. Tela principal do sistema GeoCom

Para apresentar a distribuição de consumo de um 
determinado município foi disponibilizada a geração de um 
histograma de consumo (Figura 3). Este histograma aplica um 
degrade, na cor vermelha, sobre as quadrículas do município 
selecionado. Assim, quadrículas com coloração mais escura 
possuem maior consumo agregado que as quadrículas com 
coloração mais clara.

Figura 3. Histograma de Consumo

3.1 Metodologia Geral proposta para o Agrupamento
Para possibilitar o agrupamento e classificação das curvas 

de carga com o apoio do Sistema de Informação Geográfica foi 
proposta uma metodologia que possui quatro etapas, cada uma 
com suas respectivas atividades.

3.1.1 Coleta de informações - Etapa 1

Nesta etapa está prevista a obtenção das informações 
necessárias para o agrupamento, ocorrendo o ajuste destas 
informações na etapa seguinte. São obtidos do setor comercial 
os dados de consumo de energia dos consumidores em kWh, 
referente aos 12 meses que compõem o cenário. A partir destes 
dados é avaliado o consumo de energia das entidades da 
rede elétrica georreferenciadas (pontos de entrega e estações 
transformadoras).

3.1.2 Pré-carga de dados - Etapa 2

A base do agrupamento e classificação das áreas da rede de 
distribuição é a geração das curvas de carga. Estas curvas são 
geradas por quadrícula, onde cada quadrícula corresponde a uma 
grade uniforme de 500 x 500 m. 

O processo de geração da curva de carga por quadrícula 
ocorre da seguinte forma: 

1. Primeiramente é selecionada a área de abrangência do 
estudo (município). 

2. Para cada quadrícula são somados os consumos médios 
(kWh) dos clientes presentes na área da mesma. 

3. O consumo obtido na quadrícula é dividido por classe 
de clientes. 

4. As curvas de carga são normalizadas. 

Como os clientes não são entidades espaciais, estes são 
identificados em uma quadrícula através dos transformadores e 
dos pontos de entrega (pontos de medição) presentes na área da 
quadrícula. 

A curva de carga da quadrícula obtida é referente ao total 
dos consumos dos últimos doze meses e a composição das curvas 
das quadrículas de um município gera o cenário de consumo 
do mesmo. Assim, por exemplo, para gerar o cenário de 2005 
basta carregarmos o histórico de consumo daquele ano (etapa 
1) e o sistema automaticamente identificará que os dados são 
referentes ao cenário de consumo de 2005. 

O consumo total obtido em uma quadrícula é divido em 
classes, gerando uma curva de classe por consumo. Devido a 
variabilidade de magnitude encontrada nas curvas de carga, o 
processo de normalização se faz necessário, sendo o intervalo 
[-1,1] definido neste trabalho. 

Foram determinadas 10 classes possíveis de clientes: 
1. Residencial de 0 a 50 kWh 
2. Residencial de 50 a 200 kWh 
3. Residencial de 200 a 400 kWh 
4. Residencial acima de 400 kWh 
5. Comercial de 0 a 200 kWh 
6. Comercial acima de 200 kWh 
7. Industrial abaixo de 1000 kWh 
8. Industrial acima de 1000 kWh 
9. Rural (Sem limite de consumo) 
10. Outros (Sem limite de consumo) 

Na geração das curvas por município o sistema calcula tanto 
pelos transformadores presentes na quadrícula quanto pelos 
pontos de entrega. Isso é feito para proporcionar ao planejador 
a opção de agrupar as curvas por transformador ou pontos de 
entrega, já que a quantidade de clientes na quadrícula pode ser 
diferente. 

Note na Figura 4 que clientes alimentados por um 
transformador podem estar localizados em outra quadrícula, 
já que estes transformadores atendem seus clientes através 
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das redes de baixa tensão (linhas na cor magenta), as quais 
normalmente possuem extensões que ultrapassam a área de uma 
quadrícula (500 x 500 m).

Figura 4. Exemplo de distribuição dos clientes nas quadrículas

3.1.3 Agrupamento e classificação - Etapa 3

Após a geração das curvas de carga aplica-se o processo 
de agrupamento das quadrículas gerando-se grupos que 
posteriormente serão rotulados. 

No processo de agrupamento Fuzzy C-Médias os dados 
de entrada são: o município, o ano base do cenário, o índice de 
fuzzificação, que define a distância permitida entre uma curva e 
o centro do grupo que esta será inserida, o critério de parada que 
é a variável 𝜀, a qual mede a diferença entre o grau de pertinência 
de uma iteração atual e a anterior, e o número de grupos de saída.

Figura 5. Configuração do treinamento pelo método Fuzzy C-Médias

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 
apresenta o grau de pertinência das curvas aos clusters definidos 
no treinamento (Figura 6).

Figura 6. Tabela de saída do agrupamento pelo método Fuzzy C-Médias

Neste formulário o planejador deve inserir o grau de 
pertinência mínimo (índice de defuzzificação), necessário para a 
curva pertencer a uma classe específica. Após a escolha do índice 
de defuzzificação o sistema mostra as curvas que ficariam fora da 
classificação (linhas marcadas em amarelo). Na Figura 6 nota-se 
que o planejador digitou um índice de 70% e o sistema acusou 
que 169 curvas ficarão fora da classificação. O planejador tem 
liberdade de refazer a avaliação do índice quantas vezes forem 
necessárias. Por fim, aplica-se a classificação (defuzzificação) 
com o índice escolhido.

3.1.4 Visualização e análise dos resultados - 
Etapa 4

Terminado o treinamento e agrupamento das curvas de carga, 
podem-se visualizar as classes geradas. Primeiramente, o planejador 
deve escolher o ano-base do treinamento e o tipo de obtenção dos 
clientes, se por transformador ou por ponto de entrega. Após a 
escolha dos parâmetros a visualização é montada e disponibilizada ao 
planejador (Figura 7). 

As quadrículas de mesma classe são coloridas da mesma 
cor, proporcionando uma visão clara das áreas com curvas de carga 
semelhante. Entretanto as cores são distribuídas pelo sistema de forma 
aleatória por cada treinamento efetuado na geração de um novo cenário. 

Além das funcionalidades de visualização das classes geradas 
são disponibilizadas ferramentas de análise do treinamento efetuado 
para criação do cenário. Através dos índices intra-grupo e inter-grupo 
valores são atribuídos aos cenários de forma a pontuar o treinamento 
realizado. Desta forma, é disponibilizado um valor para análise do 
cenário com base nos parâmetros de entrada do treinamento.

Figura 7. Visualização das classes geradas - Aparecida de Goiânia
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O planejador pode ainda obter um gráfico de todas as curvas 
de carga das quadrículas da classe selecionada. Basta selecionar 
uma quadrícula e o gráfico é apresentado (ver Figura 8). Observe 
que os padrões das curvas são próximos, confirmando assim a 
exatidão do processo de agrupamento. Além das curvas são 
mostrados: o número de curvas contidas na classe, o método 
utilizado e o número da classe.

Figura 8. Visualização das curvas de carga das quadrículas de mesma classe

Caso haja a necessidade de se obter um gráfico detalhado 
de uma determinada quadrícula, basta clicar no botão ”gerar 
gráfico da quadrícula” e posteriormente clicar na mesma. Se 
a opção de treinamento foi por instalação, será apresentado o 
gráfico da quadrícula, as instalações presentes nesta quadrícula 
e os clientes presentes em cada instalação, conforme Figura 9.

Figura 9: Visualização dos detalhes da quadrícula por Instalação 

Entretanto, caso a opção de treinamento tenha sido por ponto 
de entrega, serão apresentados o gráfico da quadrícula e apenas 
a relação de todos os clientes presentes nesta quadrícula, já que 
o posicionamento das instalações é desconsiderado nesta opção. 

3.2 Análise Comparativa dos Cenários 

Após a etapa de classificação o planejador tem a opção 
de realizar análises comparativas dos cenários gerados de 
forma a verificar a evolução da rede de distribuição de energia. 

3.2.1 Análise do crescimento horizontal 

Neste processo o planejador tem a opção de realizar uma 
análise do crescimento horizontal da rede, ou seja, uma análise 
do crescimento da rede. Para essa análise é necessário que haja 
a carga e classificação de pelo menos dois cenários (Figura 10).

Figura 10. Município de Marzagão, Goiás - cenários 2005/2006

O processo de análise do crescimento horizontal é simples, 
basta selecionar o cenário inicial e final. Neste processo, os 
consumos das quadrículas dos cenários selecionados são 
comparados e posteriormente são identificadas as quadrículas 
que possuem um consumo diferente de zero no cenário final e 
um consumo igual a zero no cenário inicial. 

O resultado desta análise sobre o município de Marzagão é 
mostrado na Figura 11.

Figura 11. Crescimento Horizontal – Marzagão, Goiás 2005/2006

Além da visualização das quadrículas que identificam o 
crescimento horizontal da rede, é disponibilizado ao planejador 
saber qual o perfil deste crescimento. Assim, as quadrículas são 
apresentadas com sua classificação do cenário final escolhido 
para a análise.

3.2.2 Análise do crescimento vertical

Outra possibilidade de análise é a do crescimento vertical, 
ou seja, quanto foi o aumento de consumo em uma determinada 
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área que já possuía rede de energia. Neste processo, o planejador 
seleciona o cenário inicial, o cenário final e a taxa mínima 
de crescimento, a qual determina o crescimento de consumo 
mínimo que a quadrícula deve possuir para ser identificada. 

Desta forma, todas as quadrículas que obtiverem um 
crescimento igual ou superior a taxa de crescimento informada 
serão apresentadas. Na Figura 12 são apresentadas as quadrículas 
que obtiveram um crescimento de consumo acima de 10% 
comparando os cenários de 2005 e 2006.

Figura 12. Crescimento Vertical – Marzagão, Goiás 2005/2006

São desconsideradas as quadrículas que no cenário inicial 
continham consumo igual a zero, pois estas são avaliadas pelo 
processo do crescimento horizontal.

4 Estudo de Caso - Anápolis

Anápolis é considerada a capital industrial de Goiás com 
a criação do Distrito Agroindustrial de Anápolis - DAIA. É o 
terceiro maior município do estado em população e o segundo 
no ranking de competitividade e desenvolvimento, e compõe a 
região mais desenvolvida do Centro-Oeste.

4.1 Agrupamento e Classificação

Para a obtenção de resultados satisfatórios, é importante 
a determinação de alguns parâmetros tais como, tipo de 
normalização, conjunto de entrada e número de saídas, pois 
estes influenciam diretamente no resultado final. 

Por exemplo, alguns métodos trabalham melhor com 
valores negativos do que com zeros, sendo assim, optar-se pela 
normalização no intervalo [-1,1] ao invés de [0,1] é uma escolha 
melhor. Já o conjunto de entrada pode ser filtrado excluindo-
se curvas com amplitudes suspeitas, oriundas de problemas 
cadastrais. Por fim, a definição do número de saídas influencia 
diretamente na distribuição das curvas pelos grupos dada a 
necessidade de generalização com a diminuição do número de 
saídas. 

Para a aplicação das técnicas de agrupamento e classificação, 
foram criadas curvas de consumo por classe de clientes (curva 
de carga) posicionadas em uma mesma quadrícula (quadrado de 
500 x 500 metros), as quais, devido a diferença de amplitude de 
consumo, foram normalizadas de -1 a 1 para o treinamento. 

Entretanto, no estudo de caso apresentado a seguir, as 

curvas dos centróides são normalizadas de 0 a 100% para facilitar 
sua interpretação. Para a obtenção e análise destas curvas, foi 
desenvolvida uma metodologia, a qual foi descrita na seção 3.1. 

Para o processo de agrupamento efetuado neste trabalho foi 
utilizado um número de saídas igual a 20 grupos e o conjunto 
de entrada abrangeu todas as curvas do município, não sendo 
ignoradas as curvas com amplitudes demasiadamente elevadas. 

Entretanto, a obtenção dos parâmetros adequados é um 
processo empírico, pois depende do nível de experiência do 
planejador e do número de testes realizados. 

A Figura 10 apresenta o resultado do processo de 
classificação proveniente do método Fuzzy C-Médias no 
município de Anápolis para o cenário de 2006.

Figura 10. Tela do resultado da classificação pelo método Fuzzy C-Médias para 
20 grupos

Com a diminuição do número de grupos de saída são gerados 
cenários mais homogêneos pelo aumento da generalização no 
processo de agrupamento, como pode ser visto na Figura 11.

Figura 11. Tela do resultado da classificação pelo método Fuzzy C-Médias para 
10 grupos 

quadrículas de azul claro, por exemplo, representam 
áreas de perfil de consumo predominantemente rural. Todas as 
quadrículas e grupos gerados podem ser analisados através de 
gráficos do sistema GeoCom.

4.2 Medidas do agrupamento
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Nesta seção, serão apresentados os resultados dos índices 
de medição do agrupamento e classificação para o município 
de Anápolis. Apesar deste artigo estar focado no método 
Fuzzy C-Médias, outros métodos foram implementados e seus 
resultados serão apresentados de modo a comparar e destacar o 
desempenho do método fuzzy. 

Primeiramente, na Tabela I é mostrada a relação do tempo 
de processamento das classificações efetuadas no município de 
Anápolis. 

O método K-Médias obteve um tempo computacional 
menor na execução da classificação do que o método Fuzzy 
C-Médias, pois seu processo de atualização dos centróides dos 
grupos utiliza a média aritmética simples, enquanto o Fuzzy 
C-Médias utiliza a média aritmética ponderada. 

Estes tempos foram inferiores ao tempo gasto pelo método 
Kohonen em Anel, o qual possui um número de iterações pré-
definido pelo planejador. O método Kohonen executou 6000 
iterações, sendo destas 1000 para o ajuste fino da rede.

A Tabela II mostra o resultado de medição dos Índices 
Intra-Grupo (IAG), o qual indica o quanto os padrões de entrada 
que estão em um mesmo grupo são similares. 

O método que obteve o melhor resultado foi o método 
Fuzzy C-Médias seguido de perto pelo método K-Médias. Isso 
está relacionado à boa distribuição das quadrículas pelos grupos.

Por fim, a Tabela III apresenta os resultados do Índice Inter-
Grupo (IEG), o qual mede o quão distante os grupos estão de 
uma curva referencial. Neste índice o método Fuzzy C-Médias 
também obteve o menor valor.

5 Conclusão

O método Fuzzy C-Médias obteve um melhor resultado no 
estudo de caso, formando grupos com um número de quadrículas 
mais distribuídas que os demais métodos. Além disso, este 
método, por usar um grau de pertinência para indicar o quanto 
um centróide representa uma determinada entrada, permite 
extrair conhecimento além do agrupamento produzido. 

Em todos os métodos foi utilizada a distância Euclidiana para 
medir a distância entre os padrões do conjunto de treinamento e 
os centróides dos grupos. Assim o que diferencia cada método 
é a forma como os centróides são atualizados, produzindo com 
isso informações diferentes como produto da classificação.
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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 
monitoramento de carga e de pessoas, e é neste contexto que esta pesquisa se aplica. Com o avanço tecnológico dos aparelhos 
celulares 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 Chaves: Rastreamento. Smartphone.  GPS. Android. IOS.

1 Introdução

Um sistema de rastreamento permite aplicações de segurança 
com controle de logística, com definições de rotas e tempos, 
correção de percursos e definições de áreas com permissão, além 
de aplicações de monitoramento em tempo real, entre outras. É 
uma ferramenta indispensável para o gerenciamento da operação 
com informações precisas.

O objetivo deste trabalho é desenvolver um aplicativo 
para smartphones (celular inteligente) que possuam GPS  para 
realizar o rastreamento de celulares coorporativos e, assim, 
implementando o rastreamento dos funcionários em horários de 
expediente.

O escopo do projeto é desenvolver um Servidor que 
seja o responsável por receber as informações enviadas pelos 
equipamentos embarcados e disponibilizar estes dados via web. 
Além disso, visamos a criação de um sistema que permitirá 
acompanhar o trajeto de uma logística, recuperar dados e trajetos 
de viagens, localizar equipamentos roubados ou extraviados, 
realizar monitoramento on-line das pessoas ou cargas. 

O Sistema de Rastreamento pretende oferecer um gama de 
serviços como:

- integração com mapa do Google Maps  em seu sistema de 
rastreamento;

- funcionalidades como as visualizações no modo Mapa, 
Satélite, Híbrido (foto aérea com o mapa sobreposto) e modo 
Terreno;

 - busca de coordenadas da Latitude e Longitude, Altitude, 
Velocidade de deslocamento e data e hora de quando foi gravada 
a coordenada, quilometragem percorrida.

Em todos os métodos foi utilizada a distância Euclidiana para 
medir a distância entre os padrões do conjunto de treinamento e 
os centróides dos grupos. Assim o que diferencia cada método 
é a forma como os centróides são atualizados, produzindo com 
isso informações diferentes como produto da classificação.

2 Objetivo

O Objetivo deste projeto é desenvolver um aplicativo para 
smartphones (celulares inteligentes) que possuam GPS para 

realizar o rastreamento dos celulares coorporativos e assim, 
implementando o rastreamento dos funcionários em horários de 
expediente.

Objetivos específicos
 Implementar sistema para ser executado no 

smartphones;
 Desenvolver um protótipo;
 Lançar o Sistema de Rastreamento.

3 Justificativa

Atualmente, pequenas empresas estão fazendo uso de 
dispositivos de rastreamento para veículos e para caminhões 
com a finalidade de monitorar o movimento dos veículos delas. 
Empresas de entrega e taxi têm instalado rastreadores em 
todos os veículos para que elas sejam capazes de saber se os 
veículos estão atrasados ou no tempo correto de atendimento, e 
se estão trafegando na rota designada. Empresas de transporte 
de valores utilizam o dispositivo para rastrear a localização dos 
veículos delas caso um roubo ocorrer. Rastreadores também são 
instalados em carros de alto valor por seus proprietários, para 
que estes possam ter um meio mais fácil para rastrear os veículos 
em caso de furto e saber a rota viajada dele e a sua localização.

Os pais vêem os rastreadores GPS como uma ferramenta 
útil para rastrear os movimentos de seus filhos, bem como 
movimentos de pessoas dentro de suas residências. Entusiastas 
de esportes, como trilhas ou corridas em áreas não urbanas, 
utilizam dispositivos GPS. Ele é utilizado para baixar dados para 
um computador calcular a duração e comprimento da viagem, e 
para registrar o caminho que os esportistas tomaram no mapa.

Com o avanço tecnológico e a disponibilidade de mais 
sistemas de rastreamento de veículos, em breve os GPS’s se 
tornarão mais acessíveis para o público em geral.

4 Desenvolvimento/Funcionamento

A metodologia de desenvolvimento para sistemas de tal 
complexidade será dividida em etapas de execução, sendo que 
cada etapa será composta por um conjunto de atividades. 

Ao final de cada fase, espera-se obter artefatos, sejam eles 
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diagramáticos ou textuais, dependendo da fase em questão. A 
organização da metodologia de desenvolvimento do sistema 
como na Figura 1, a seguir:

 

 CONSTRUÇÃO  

IMPLEMENTAÇÃO       AVALIAÇÃO 

MANUTENÇÃO 

PLANEJAMENTO 

 

Figura 1 - Metodologia de Desenvolvimento. 
Fonte: autoria própria

Já em Sistema de Posicionamento Global ou simplesmente 
GPS é um dispositivo que combina a tecnologia de um receptor 
GPS, um transmissor de celular e um programa especializado. 
O dispositivo de rastreamento do carro é conectado a um 
servidor de rede de celular que permite a alguém monitorar 
os movimentos de um número de veículos em tempo real. O 
dispositivo do GPS registra a posição em intervalos regulares 
do ativo ao qual o dispositivo está acoplado. Rastreadores GPS 
podem ser utilizados em veículos, caminhões, em propriedades 
para determinar a localização exata deles.

Segundo o site especializado Universo Celular da Teleco, 
em 2005, números oficiais davam conta de que o mercado de 
telefonia celular no mundo era dominado em 80% pela tecnologia 
GSM. No Brasil, desde novembro de 2004, o GSM superou o 
CDMA. Isto também se deve ao fato de, no Brasil, apenas a 
empresa de telefonia VIVO optou pelo CDMA, enquanto todas 
as outras seguiram para o GSM. 

A tecnologia TDMA teve seu auge em maio de 2004, 
como aponta a tabela 1, a seguir. Após o período, a tecnologia 
começou a decrescer, processo inevitável devido à transição 
das operadoras que optaram pelo GSM com a evolução de 
suas redes. Embora apenas alguns poucos terminais TDMA 
continuem sendo comercializados, a tecnologia ainda representa 
mais de 11 milhões de clientes, principalmente de áreas menos 
populosas e mais afastadas dos grandes centos.

Fonte: Universo Celular da Teleco

Obviamente é necessário salientar que o sucesso de uma 
tecnologia depende de sua escala e o crescimento das próprias 
operadoras que optam por ela. Os principais mercados CDMA 
estão na Ásia, América do Norte e uma parcela da América 
Latina, enquanto o GSM domina toda a Europa e disseminado 
por todo o resto do mundo. 

Na figura 2, a seguir, é demonstrado o modelo de 
rastreamento e as tecnologias utilizadas. O smartphone através 
do GPS embutido recebe as coordenadas via satélite, depois 
são enviadas via GSM ou GPRS, utilizando a estrutura das 
operadoras de telefonia móvel (VIVO). Estas informações 
serão armazenadas e processadas no servidor da LIDERSAT, 

e uma aplicação web disponibilizará no mapa a localização e 
monitoramento do aparelho.

Figura 2 - Modelo de rastreamento.
Fonte: autoria própria.

4.1 Celulares e suas Tecnologias

Atualmente no mercado nacional os fabricantes de 
terminais estão distribuídos, segundo tecnologia, da seguinte 
forma, conforme a tabela 2, a seguir: 

Fonte: Universo Celular da Teleco

Estes fabricantes devem submeter os aparelhos à aprovação 
da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Esta irá 
homologá-los para comercialização no Brasil estando de acordo 
com alguns critérios estabelecidos por ela, entre eles, o nível de 
SAR. SAR é a taxa de absorção de energia por tecidos do corpo, 
em watt por quilograma (W/kg). A SAR é a medida dosimétrica 
que tem sido amplamente adotada em radiofrequências superiores 
a 100 KHz e representa o nível seguro para uso abaixo de 2,0.

Em 2005, foi o ano em que os fabricantes despejaram maior 
quantidade e variedade de modelos de aparelhos no mercado 
nacional, conforme a figura 3, a seguir. Ao todo foram 151 
modelos sendo a grande maioria GSM e habilitados para operar 
em redes de 900 e 1800 MHz:

Figura 3 - Modelos.  Fonte: Universo Celular da Telecom
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4.2  Smartphones
 
O mercado de smartphones cresceu 27% no segundo 

trimestre de 2009 e as vendas de mundiais de smartphones 
para usuários finais cresceram 3% no terceiro trimestre do ano, 
impulsionados pelos ótimos resultados da RIM e Apple, além do 
crescimento um pouco menor do aparelho HTC. Se comparado 
ao mesmo período do ano anterior, o crescimento registrado é 
de 18,6%.

Com relação à participação de mercado, a empresa Nokia 
mantém a liderança com 39,3% do mercado de smartphones, 
mas vê a participação da RIM e Apple crescer consistentemente 
com ajuda da linha de aparelhos BlackBerry e o iPhone 
respectivamente.

Não há um consenso sobre a definição exata destes 
aparelhos, mas a que mais nos agradou e com a qual trabalhamos 
é que se trata de um aparelho celular que apresenta, além das 
funcionalidades comuns aos celulares, uma capacidade maior e 
mais completa de processamento de informações e aplicativos 
gerenciados por um Sistema Operacional.

Em uma definição mais rigorosa, no entanto mais simples, 
seria possível dizer que são aparelhos celulares com Sistema 
Operacional e poder de processamento que os capacitam a 
executar programas inviáveis em celulares sem tal estrutura.

 
4.2.1  Sistemas Operacionais

O Sistema Operacional é um software que gerencia recursos 
e provê aos programadores e usuários uma interface para acessar 
estes recursos. Ele processa dados e responde pela atribuição e 
gestão de tarefas e recursos internos do sistema. Ele trabalha sob 
um processador que dá velocidade à execução destas tarefas. Nos 
aparelhos móveis existe a limitação de espaço físico para que 
os processadores e memória sejam mais robustos, no entanto, 
eles têm recebido melhorias extraordinárias com o tempo, assim 
como os próprios Sistemas Operacionais que segundo o site 
especializado Gartner 0 Market Share (Trimestral) mundial foi, 
conforme a tabela 3, a seguir:

Na figura 2, a seguir, é demonstrado o modelo de 
rastreamento e as tecnologias utilizadas. O smartphone através 
do GPS embutido recebe as coordenadas via satélite, depois 
são enviadas via GSM ou GPRS, utilizando a estrutura das 
operadoras de telefonia móvel (VIVO). Estas informações serão 
armazenadas e processadas no servidor da LIDERSAT, 

Fonte: Blackberry Gartner 2011

5 Resultados 

A utilização de dispositivos portáteis interligados à Internet 
faz-se necessário para atingir esses objetivos e melhorar os serviços 
de rastreamento para as empresas, indústrias e a sociedade em geral. 
Em razão disso, é, cada vez mais, importante termos sistemas que 
auxiliem o controle e a detecção de anormalidades no trabalho e no 
itinerário dos funcionários ou das pessoas, independente do local. 

Assim é esperado ao final deste projeto o desenvolvimento 
de uma solução de baixo custo-benefício que possibilite uma 
importante inovação ao mercado de rastreamento por satélite.

6 Conclusão

Tendo em vista as constantes atualizações e inovações da 
tecnologia utilizada para controlar a movimentação dos veículos 
e de pessoas, de modo a aumentar a segurança e a eficiência na 
utilização na logística da frota, este projeto propõe desenvolver 
um sistema com o uso dos sistemas integrados de rastreamento via 
satélite e smartphones. 

Assim, o desenvolvimento de um sistema de rastreamento 
permite aplicações de segurança, com controle de logística, com 
definição de rotas e tempos, correção de percursos e definição de 
áreas com permissão, além de aplicações de monitoramento em 
tempo real, entre outros. É uma ferramenta indispensável para o 
gerenciamento da operação com informações precisas.

Desta maneira, a solução possibilita que as empresas 
continuam investindo a cada ano nesse sistema, mesmo com 
um custo de implantação elevado, os benefícios são grandes e 
satisfatórios.
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Forense Computacional em Memória Principal

Antônio Pires de Castro Júnior, Bruno Lopes Lisita, Thiago Silva Machado de Moura e Tiago Jorge Pinto, FATESG/SENAI

Resumo: A perícia em sistemas computacionais é comumente praticada apenas em discos rígidos e outros dispositivos de 
armazenamento não volátil. Entretanto, evidências podem ser encontradas na memória principal de um computador, como 
programas e processos sendo executados, além de arquivos que não estão protegidos por senhas ou criptografia como nos 
discos rígidos. Pela característica da memória principal ser “volátil” torna-se um lugar desprezado pela maioria dos peritos, 
pois geralmente o computador já fora reiniciado ou mesmo desligado. Este trabalho acadêmico de final de curso de pós-
graduação em Segurança da Informação, prova que, mesmo após a interrupção de energia, é possível encontrar vestígios 
de dados antigos contidos na memória RAM, seguindo os procedimentos corretos, como tempo, temperatura e programas 
específicos. Desta forma, podemos concluir no final deste trabalho em laboratório, que a memória principal (RAM) não é tão 
volátil e abre possibilidades de coleta de evidências em lugar desprezado pela maioria dos peritos em Forense Computacional.
 
Palavras Chaves: Forense Computacional, memória principal, perícia forense, segurança de computadores e coleta de 
evidências.

1 Introdução

ATUALMENTE, os computadores estão cada vez mais 
presentes nas ações cotidianas, como comprar algum produto 
ou efetuar pagamentos de contas, e em questões mais pessoais, 
como um meio para conversar ou fazer anotações e registros da 
vida real.

Como em todas as áreas, existem pessoas que fazem uso 
dos sistemas computacionais para a prática de atos ilícitos. Com 
isso, torna-se necessário utilizar técnicas de ciência forense 
computacional para investigar crimes que foram cometidos 
utilizando equipamentos e sistemas computacionais, tanto para 
crimes digitais, como para crimes que não foram cometidos 
através deles. 

 A forense computacional tem a função de provar que 
um crime foi praticado através de recursos computacionais, de 
forma que os resultados obtidos na perícia técnica não gerem 
dúvidas quanto a sua integridade e não repúdio, bem como 
coletar evidências para ajudar em investigações e/ou processos 
judiciais.

 A crescente onda de crimes cometidos através de 
computadores se dá, dentre muitos casos, pelo fato das pessoas 
ainda serem leigas no que diz respeito à segurança de sistemas 
computacionais e informações, além de pensarem que a Internet 
garante o anonimato,  que se pode fazer qualquer coisa, e que 
não será punido no mundo real.

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

2 Forense Computacional
 A Forense Computacional é o ramo da criminalística 

que envolve a aquisição, preservação, restauração e análise de 
evidências computacionais, tanto em elementos físicos, como 
em dados que foram processados eletronicamente e armazenados 
em mídias computacionais. 

 O propósito de um exame forense é a extração de 
informações de qualquer vestígio relacionado com o caso 

investigado, permitindo a formulação de conclusões sobre a 
denúncia feita.

 Existem duas abordagens no que diz respeito ao 
objetivo final da análise forense, uma é a análise buscando obter 
informações de valor probante, coerentes com as regras e leis 
sobre evidências, sendo admissíveis em uma corte de justiça, para 
serem utilizadas em um processo criminal. A outra abordagem é 
o exame realizado dentro de uma empresa com o objetivo de 
determinar a causa de um incidente e assegurar que as medidas 
disciplinares sejam aplicadas aos verdadeiros responsáveis [13].

A. Evidência Digital

 Na ciência forense existe o chamado Princípio da Troca 
de Locard [13], o qual diz que qualquer um ou qualquer coisa 
que entra num local de um crime, leva consigo algo do local 
e deixa alguma coisa para trás quando vai embora. Na área 
computacional, este princípio também é válido, mas nem sempre 
se pode determinar que um pedaço de dado foi derivado de um 
crime ou retirar esses vestígios de modo a serem analisados de 
maneira eficaz, de acordo com as ferramentas atuais. 

 O termo evidência digital é atribuído a toda e qualquer 
informação digital capaz de determinar que uma intrusão 
aconteceu, ou que forneça alguma ligação entre o delito e as 
vítimas ou entre o delito e o atacante. 

 A evidência digital não deixa de ser um tipo de 
evidência física, embora seja menos tangível. Ela é composta 
de campos magnéticos, campos elétricos e pulsos eletrônicos 
que podem ser coletados e analisados através de técnicas e 
ferramentas apropriadas. Entretanto, a evidência digital possui 
algumas características próprias [13]:

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

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

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

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

 As principais fontes de informação de um sistema 
computacional são apresentadas a seguir, na ordem da maior 
volatilidade para a menor. 

Dispositivos de Armazenagem da Unidade Central de 
Processamento (CPU) 

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

Memória de Periféricos 

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

Memória Principal do Sistema 

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

Tráfego de Rede 

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

Estado do Sistema Operacional

 Informações relacionadas com o estado do sistema 
operacional podem fornecer pistas importantes quanto à 

existência, tipo e origem de um ataque em andamento. Tais 
informações representam uma imagem do sistema operacional 
em um determinado instante (processos em execução, conexões 
de rede estabelecidas, usuários logados, tabelas e caches 
mantidas pelo sistema) e geralmente são perdidas quando o 
sistema é desligado.[13] 

 Coletar informações acerca dos usuários logados no 
sistema, do estado das interfaces de rede e conteúdo das tabelas 
podem evidenciar um ataque ou alguma atividade incomum, 
como por exemplo, a existência de um possível sniffer no 
sistema, ou identificar uma alteração da tabela de rotas.

Módulos de Kernel 

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

Dispositivos de Armazenagem Secundária

 O disco representa a maior fonte de informação para 
o exame forense computacional, e em cada porção dele, por 
menor que seja, onde se possa ler e/ou escrever um conjunto 
de bits, representa uma possível fonte de informação para a 
análise forense. Determinadas áreas do disco não são acessíveis 
através de um sistema de arquivos e podem conter informações 
que um atacante pode manter escondidas ou, ainda, vestígios 
que o mesmo tentou apagar. Com isso, podem ser classificadas 
as informações armazenadas em disco em duas classes: as 
acessíveis pelo sistema de arquivos (os arquivos propriamente 
ditos e seus atributos) e as informações armazenadas em áreas 
não acessíveis através do sistema de arquivos (espaços não 
alocados ou marcados como danificados, por exemplo).

 Além disso, áreas do dispositivo de armazenagem podem 
conter informações “deletadas”. Quando um arquivo é apagado, 
sua referência é removida das estruturas do sistema de arquivos, 
entretanto, os dados contidos no arquivo não são apagados do 
disco. Tais dados permanecem no disco indefinidamente, até que 
sejam sobrescritos por outros arquivos. Sendo assim, arquivos 
completos ou porções menores podem ser recuperados após 
terem sido apagados e parcialmente sobrescritos. 

 Além de se obter informações sobre a configuração do 
disco, é importante efetuar a imagem bit a bit do dispositivo. Este 
tipo de imagem é diferente de uma cópia normal de arquivos, 
pois todo conteúdo do disco será copiado, incluindo os espaços 
não utilizados.[13]

B.  Fases de Uma Perícia Forense Computacional 

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

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

Material Para Análise;
● Análise;
● Reconstrução dos Eventos 

3 A Legislação Brasileita e o Perito em Forense 
Computacional

 A legislação brasileira, disponente sobre crimes 
digitais, ainda trabalha por meio de jurisprudência, ou seja, não 
se tem uma lei específica ditando formas e tipos de crimes, e 
nem qual deve ser a punição. Os juízes julgam os criminosos 
correlacionando os delitos com artigos do Código Penal atual, 
como, por exemplo, crimes de roubo ou de injúria e difamação. 

 Assim, as penas dos crimes variam bastante em 
intensidade, pois muitos juízes não possuem auxílio de um 
bom profissional na área de informática ou mesmo de um perito 
computacional que possa revelar a ele os verdadeiros danos 
causados pelo criminoso. E, se utilizando da jurisprudência, 
muitos advogados recorrem nos processos apresentando outros 
casos em que a pena pelo mesmo tipo de crime foi mais branda, 
ou mesmo que o caso fora encerrado. 

 O perito em forense computacional segue a mesma 
legislação que peritos de outras áreas, assim como são definidas 
formas de como uma prova pericial se torna válida diante de 
um julgamento. E, para evitar punições previstas em lei ao 
perito, tem-se que tomar o máximo de cuidado para manusear 
o material periciado para que não contamine as evidências e, 
também, possibilitar que uma segunda perícia seja possível, caso 
solicitado. 

 Segundo a legislação, para ser um perito em um 
processo, a pessoa tem que ter curso superior específico na área 
técnica ou científica, com conhecimento técnico-formal, ser 
idônea e hábil. Estão impedidas de periciar as pessoas que não 
possuem capacidade para atos da vida civil, nem conhecimento 
técnico específico suficiente, pessoas que são: parte; testemunha; 
cônjuge ou qualquer outro parente, em linha reta ou colateral até 
o 3º grau, no processo (Código de Processo Civil, art. 134) e nos 
casos de suspeição, como: o amigo íntimo ou inimigo capital de 
uma das partes (CPC, art. 135).

 Mais informações sobre as leis atuais e jurisprudências 
relacionadas à informática podem ser encontradas no documento 
Ferramentas para análise forense aplicada à Informática em 
[10].

 Existe um novo projeto de lei em tramitação na Câmara 
dos Deputados em Brasília, n° 89/03, de autoria do Senador 
Eduardo Azeredo, que visa estabelecer regras e punições para 
ações efetuadas através da computação, inclusive definindo 
delitos amplamente praticados na Internet. 

 O referido possibilitará atualizar a legislação 
brasileira para ser mais clara e específica nas questões de 
crimes relacionados a sistemas eletrônicos, digitais e similares, 
e praticados contra dispositivos de comunicação e sistemas 
informatizados e similares, além de rede de computadores. O 
projeto de lei especifica também deveres de fornecedores de 
serviços para que auxiliem nas investigações e identificação de 
criminosos que utilizaram dos serviços das mesmas para cometer 

infrações. 
 Com isso, será mais fácil para o perito identificar 

em qual crime uma infração é relacionada, e ações que antes 
não eram vistas como crimes propriamente ditos passarão a 
ser. Entretanto, este projeto deve ser devidamente analisado 
para se adequar à realidade brasileira, não criminalizando 
situações corriqueiras, além de prever todas as situações que a 
tecnologia mundial oferece às pessoas, para que a lei não caia 
em desuso ou não seja tão abrangente, de forma a tornar estático 
o desenvolvimento de idéias pelo fato de não se saber se está 
cometendo um crime ou não.

 O profissional que atua na área de forense computacional 
pode ser chamado de perito ou investigador. 

 
4 Forense em Memória Principal

 Grande parte dos trabalhos sobre forense computacional 
ainda se prende à análise de dados obtidos a partir do sistema de 
arquivos em dispositivos secundários. Essa escolha se explica 
por fatores como a maior facilidade para se isolar a “cena do 
crime” e a maior disponibilidade de ferramentas para este tipo 
de análise. Nesta situação o trabalho do perito, no ambiente 
alvo de perícia, se restringe inicialmente a garantir o isolamento 
lógico dos equipamentos, evitando ações internas ou externas 
que possam alterar ou eliminar evidências. 

 Partindo do pressuposto de que possa haver tentativas 
de alterar ou eliminar evidências usando comandos pela rede, 
ou mesmo “armadilhas” no próprio sistema, acionadas por 
determinadas ações, o mais seguro era simplesmente parar os 
sistemas, interrompendo diretamente o fornecimento elétrico ao 
equipamento, evitando processos normais de “shutdown”, que 
também poderiam ter sido modificados para eliminar evidências 
em situações específicas. O próximo passo se resumia a recolher 
todos os dispositivos de armazenamento e gerar imagens para 
posterior análise. 

 Entretanto, é óbvio que ao ignorar os dados voláteis no 
processo de coleta de evidências, se perdem muitas informações 
importantes em um processo de análise forense, tais como: 
processos em execução, estados de conexões, portas TCP/UDP 
abertas, dados de programas em execução na memória, filas 
de conexões, conteúdos de buffers, senhas digitadas, chaves 
de arquivos criptografados que estavam em uso, entre outros. 
Alguns desses dados podem ser importantes até mesmo para 
possibilitar a análise de dados do sistema de arquivos.

 A. A Memória Principal (RAM) 

 A memória RAM, sigla para Random Access Memory 
(Memória de Acesso Aleatório), é a responsável por armazenar 
informações para acesso rápido do processador.[6] 

 Como seu próprio nome já diz, a memória RAM tem 
como principal característica permitir o acesso direto a qualquer 
um dos endereços disponíveis, e é essa característica que a 
faz ser mais rápida do que, por exemplo, um HD (Hard Disk), 
diminuindo o tempo de resposta para o processador, já que 
trabalha com taxas de transferências de dados muito superiores. 

 Quando um programa é executado, ele é lido da mídia 
de armazenamento (HD, Pen Drive, etc...), e então transferido 
para a memória RAM. O processador busca todas as informações 
necessárias para a execução daquele programa diretamente da 
memória. 

 Este tipo de memória possui a desvantagem de que, 



25
Jan/Jun 2012 Revista Tecnologia da Informação Aplicada

por ser uma memória do tipo “volátil”, quando a máquina é 
desligada, todos os dados contidos nela são perdidos. 

 O tipo mais usual de memória encontrada é a memória 
DRAM, Dynamic RAM (Memória de Acesso Aleatório 
Dinâmico). A memória DRAM começou a ser mais utilizada 
a partir do final da década de 70, substituindo a memória 
SRAM, Static RAM (Memória de Acesso Aleatório Estático), 
pois esta possuía um alto preço por ser bem mais elaborada, 
apresentando uma densidade menor e com isso um tempo menor 
de acesso. Com o passar do tempo a memória DRAM tornou-
se padrão, ficando conhecida pela maioria dos usuários apenas 
pela sigla RAM, mas a memória SRAM ainda é utilizada pelos 
processadores em seu cache interno.[6]

 
Funcionamento da Memória 

 Os chips de memória RAM são bem simples, possuindo 
inúmeros transistores, e para cada transistor um capacitor. 
Quando um capacitor esta carregado eletricamente, temos um bit 
“1” e quando esta descarregado, temos um bit “0”. Os transistores 
são responsáveis pela verificação de qual bit está armazenado 
em seu capacitor e pelo envio dessa informação ao controlador 
de memória. A memória RAM é considerada “volátil” devido ao 
fato do capacitor perder rapidamente sua carga e, desta forma, 
perder toda informação ali contida.[11]

 As memórias utilizadas, hoje em dia, são altamente 
confiáveis, isso se deve ao fato dos sistemas possuirem um 
contador de memória que é responsável por verificar erros no 
momento em que o sistema inicia. Para a verificação de erros é 
utilizado o método conhecido como paridade. 

Encapsulamentos de Memória 

 Podemos destacar quatro tipos de encapsulamentos 
principais de memória utilizados em computadores pessoais: 
DIP, SIPP, SIMM e DIMM [3]. Dentre eles, o mais utilizado é o 
encapsulamento conhecido como DIMM.

 A memória DIMM (Double In Line Memory Module), 
recebe este nome devido ao fato de possuir contatos nos dois 
lados do módulo, diferente de seus antecessores que possuíam 
contatos em apenas um lado. 

 Esta memória possui três formatos, sendo os mais 
antigos os módulos de memória SDR SDRAM de 168 vias, logo 
após veio o módulo de memória DDR SDRAM, que possui 184 
vias e, em seguida o módulo DDR2 SDRAM, que possui 240 
vias. Maiores detalhes destes três formatos de memória podem 
ser encontrados no documento Forense Computacional em 
Memória Principal em [18].

B. Interferência da Temperatura Sobre o Armazenamento 
da Memória 

 Como visto anteriormente, os dados na memória são 
armazenados em capacitores. Capacitor é um dispositivo eletro-
eletrônico que serve para armazenar energia elétrica no campo 
elétrico existente no seu interior [12]. Na memória principal, 
quando o capacitor está carregado, temos o bit “1” e quando está 
descarregado temos o bit “0”.

 Quando um módulo de memória é desligado, a 
energia armazenada nos capacitores é esgotada, daí o motivo 
da volatilidade da memória principal, todavia, os capacitores 
possuem uma característica importante, sua capacitância 

(capacidade de armazenamento elétrico) sofre grande influência 
da temperatura. 

 A capacitância de um capacitor é elevada com o 
aumento da temperatura, ou seja, a capacidade de manter a 
energia armazenada aumenta com o aumento da temperatura, da 
mesma forma que a capacitância diminui com a diminuição da 
temperatura.[9] 

 Este fato ocorre devido à constante dielétrica dos 
componentes do capacitor que aumenta (com a elevação da 
temperatura) ou diminui (com a redução da temperatura). 
Em geral, o comportamento da capacitância com relação à 
temperatura é especificado pelo próprio fabricante. 

 A temperatura também influencia na vida útil de um 
capacitor, por exemplo, um módulo de memória possui uma 
vida útil estimada de 1 a 5 anos de uso contínuo, essa vida 
útil pode ser aumentada em 100%, simplesmente, abaixando a 
temperatura interna da máquina em 10 ºC.[5]

 C. Ferramentas Para Análise de Evidências
 
 Conforme retromencionado, na parte de coleta de 

evidências, para realizar um trabalho de forense é extremamente 
importante que se tenha em mãos um conjunto de ferramentas 
apropriadas. Isto envolve softwares e dispositivos de hardware 
que venham a ser necessários. O profissional ou equipe 
responsável deve ter familiaridade com o material, devendo ser 
devidamente testadas e preparadas as ferramentas para evitar 
situações indesejadas. 

O Aplicativo DD 

 O comando dd é um aplicativo comumente encontrado 
em sistemas Unix e Linux, mas também possui versões 
disponíveis para Windows. O dd é capaz de fazer cópias bit-a-
bit, de dispositivos de bloco, criando um espelhamento perfeito 
de partições, discos ou arquivos. Sua sintaxe básica de uso é:

Algumas opções disponíveis para uso em conjunto com o 
comando dd:

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

Helix 

 O Helix é uma distribuição Linux live cd, baseada no 
Knoppix. Ao inicializar é carregado um SO Linux completo, 
sem alterar dados em discos. É amplamente conhecida por 
conter várias ferramentas para análise forense, ferramentas 
para captura de imagem como o dd, mencionado anteriormente, 
e outras como Adepto, Air, LinEn e Retriever.  P o s s u i 
um bom conjunto de ferramentas para análise (AutoPsy, pyflag, 
regviewer, hexeditor), antivírus (Clam-Av e F-prot) e sniffers 
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entre outras ferramentas. O Helix disponibiliza também algumas 
dessas ferramentas em versão Windows, mas neste trabalho será 
usado como referência o live cd Linux. 

 Ao ser inicializado em sua opção padrão, é 
disponibilizado um ambiente de trabalho gráfico, com acesso 
fácil às ferramentas, cujas principais são:

 
● Adepto: Aquisição de imagens e gerar cadeia de 

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

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

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

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

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

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

arquivos.

O Utilitário MDD 

 O programa mdd é uma ferramenta produzida 
e disponibilizada gratuitamente pela empresa ManTech 
International Corporation©. Ele é capaz de capturar imagens da 
memória RAM em sistemas operacionais Windows. O Live CD 
do Helix, anteriormente citado, contém também uma cópia deste 
programa. 

 Sintaxe de linha de comando para utilização do mdd:

O Comando Strings 

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

 Sintaxe do comando strings:

5  Estudo de Caso

 O trabalho de forense computacional é realizado, em 
sua maioria, em memória secundária (HD, CD, DVD, Pen drive, 
etc...), e não é atribuído muito valor à memória principal, devido 
a sua volatilidade. Sendo assim, muito se perde em qualidade 
em uma investigação forense computacional. Portanto, seria 
de grande valor se o conteúdo da memória RAM pudesse ser 
recuperado mesmo após o desligamento do equipamento. 

 O conceito amplamente divulgado é o de que, após 
a interrupção do fornecimento de energia, todo o conteúdo de 
memória RAM é perdido, mas sabe-se que os bits são armazenados 
por capacitores dentro das células de memória e que, quando 

interrompida a energização externa de um capacitor, ele pode 
manter a carga armazenada por um período. Sabe-se, também, 
que os capacitores possuem uma característica importante, sua 
capacitância sofre grande influência da temperatura. Com isso, 
é possível que mesmo após o desligamento de um equipamento, 
parte do conteúdo de sua memória RAM continue preservado 
por um período de tempo. 

 O que se pretende com este trabalho é mostrar e provar 
que a memória principal pode ser muito importante na análise 
forense, para isso, será demonstrado, através de um estudo de 
caso, que a volatilidade da memória principal é questionada. 
Será testada a persistência de dados na memória “volátil” de 
computadores, mesmo após a interrupção do fornecimento 
de energia. Pretende-se levantar dados estatísticos sobre a 
permanência de informações após interrupções forçadas de 
energia elétrica. Para isso, será trabalhada a carga de dados pré-
determinados na memória do equipamento com um conjunto de 
palavras específicas. 

 A. Realização dos Testes 

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

 Exemplo do arquivo gerado contendo o conjunto de 
palavras de marcação:

Configuração do equipamento utilizado nos testes: 

Sistemas operacionais utilizados nos testes: 

A carga dos dados foi feita abrindo o arquivo gerado com 
um editor de texto, que em nosso caso foi utilizado o “vi”. É 
possível acompanhar a diminuição gradual do espaço livre 
na memória através do comando “top”. Para referência e 
comparações, captura-se uma cópia bit-a-bit de toda a memória 
logo após a carga. 

 Com o programa “dd” (foi utilizado o programa 
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“mdd” para o teste realizado em ambiente Windows) copiou-
se o conteúdo do dispositivo de bloco “/dev/mem” para um 
arquivo em disco. Em seguida, o equipamento foi fisicamente 
desligado, interrompendo-se o fornecimento de energia e, assim, 
permanecendo por períodos de tempo de um, cinco, dez e trinta 
minutos. Depois o equipamento foi ligado e após a finalização 
do boot, uma nova cópia bit-a-bit do conteúdo da memória foi 
gerada.

 Copia-se o conteúdo da memória com o dd:

Agora que se tem os dumps (arquivo contendo os mesmos 
dados de uma memória, volátil ou não) das memórias originais, 
realizados logo após a carga dos dados na memória, e os dumps 
das memórias após realizadas as interrupções de energia, a 
próxima etapa é a analise do conteúdo desses dumps para tentar 
localizar evidências do conjunto de palavras intencionalmente 
carregada. Para essa análise, utilizou-se o comando “strings”, 
que identifica em arquivos binários seqüências de dados que 
sejam entendidos.

 A saída do comando “strings” foi direcionada para 
arquivos em disco. Esses arquivos contêm todos os conjuntos de 
palavras identificados dentro dos arquivos de dump de memória, 
agora já convertidas para caracteres ASCII, facilitando o trabalho 
de identificação dos dados. 

 Para a extração de seqüências de texto a partir dos 
aquivos binário com dumps da memória, usa-se o comando 
strings:

Pode-se, então, analisar esses novos arquivos contendo 
apenas seqüências de texto, que foram identificadas dentro dos 
dumps. Esses novos arquivos são transformados em um formato 
que podemos compreender, o formato ASCII. Assim, pode-se 
buscar o que se deseja com associação de comandos como “cat”, 
“grep” e “wc”.

 Para se contar as linhas onde há a ocorrência de uma 
determinada palavra ou conjunto de palavras dentro de um 
arquivo, utilizou-se:

B. Resultados dos Testes 

 Neste trabalho, foram realizados cinco conjuntos 
de testes. Primeiramente foram colhidos os dados após 
reinicialização do sistema, em seguida foi mantida a interrupção 
da energia em intervalos que variaram entre um (1) minuto, 
cinco (5) minutos, dez (10) minutos e trinta (30) minutos. 

 No primeiro teste, nomeado “Reset” para facilitar 
na identificação dos resultados, após a carga de memória, o 
equipamento foi reinicializado fisicamente, e no boot seguinte 
gerado o dump. Esse primeiro teste serviu como referência 
para se verificar o comportamento dos dados na memória no 
boot subsequente. Nesses testes foram utilizados o SO Linux e 
Windows, onde foi constatado que no Windows a memória foi, 
provavelmente, limpa no boot posterior à reinicialização, não 

sendo possível identificar vestígios do conjunto de palavras de 
teste no dump da memória após a reinicialização. Já no Linux, 
é possível identificar vestígios do conjunto de palavras, tanto 
completa como em partes. 

 Nos testes seguintes, após a carga da memória com o 
conjunto de palavras, o equipamento teve o fornecimento de 
energia interrompido. A interrupção foi mantida por intervalos 
de tempo pré-determinados, de um, cinco, dez e trinta minutos.  
O procedimento de carga dos dados na memória foi exatamente 
igual ao realizado no teste de reinicialização. Depois de cada 
intervalo, o equipamento era reinicializado e em seguida era 
feita à coleta da temperatura pela BIOS e gerado um dump da 
memória para análise. Os dados estatísticos dos testes seguem 
nos gráficos a seguir. A legenda do lado direito do gráfico 
representa a medida da temperatura, em ºC, fornecida pela BIOS 
referente a CPU.

Os resultados dos testes foram bastante promissores. Como 
o objetivo inicial era provar a permanência dos dados após o 
desligamento do equipamento, ou seja, a não volatilidade da 
memória principal (RAM), com os dados apresentados, pode-se 
afirmar que houve êxito. Com isso, fica evidente que a memória 
principal (RAM) pode ser utilizada em uma análise forense 
computacional. 

 Além do êxito em confirmar por meio de dados a 
proposta dos trabalhos realizados, foram constatados outros 
fatos. Como pode ser visto nos gráficos, realmente a temperatura 
influenciou os dados na memória, pois apesar da máquina ficar 
desligada mais tempo foi possível obter mais informações 
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na memória principal. Este fato é justificado pelo aumento 
na temperatura das máquinas, comprovando as afirmações 
apresentadas em [9]. 

 Observa-se, também, nos gráficos que há uma variação 
muito pequena entre os percentuais de recuperação e isso fica 
mais claro no gráfico a seguir, contendo a evolução do valor do 
índice de recuperação completa, sendo que após trinta minutos 
não foram encontradas mais ocorrências do conjunto de palavras 
por inteiro, apenas poucos fragmentos.

Gráfico 6: Percentual de recuperação de uma string completa.

Comparando os resultados dos testes de interrupção de 
fornecimento de energia entre si, e considerando-os de maneira 
geral, incluindo o teste de reinicialização, pode-se deduzir que 
a maior perda de dados foi ocasionada pelo processo de carga 
do SO na memória principal durante os testes. Portanto, para 
a captura de dados da memória RAM após o desligamento do 
equipamento, é desejável a inicialização através de um SO 
Linux, sendo este o mais enxuto possível para minimizar o risco 
de sobrescrita dos dados. 

 Outro aspecto que pode ser avaliado em trabalhos 
futuros é a influência da temperatura na persistência dos dados 
na memória após o desligamento, pois em temperaturas maiores, 
os capacitores que compõem as células de memória tem sua 
capacitância aumentada. Isso foi comprovado em partes, já 
que no início de nossos testes a temperatura medida pela BIOS 
era de 46° C e no final dos testes essa temperatura era de 50° 
C, ou seja, na medida em que o trabalho de laboratório estava 
sendo realizado, nos períodos que a máquina estava ligada, a 
temperatura interna da máquina aumentava e, assim, mais dados 
puderam ser recuperados, com exceção do teste de trinta minutos, 
onde os dados recuperados da memória foram praticamente 
nulos. 

6 Conclusão

 A forense computacional é uma área que ainda tem 
muito a desenvolver, inovar e aperfeiçoar as tecnologias e 
métodos para se obter mais e melhores evidências. Por ser uma 
área criada recentemente, ainda existem poucos profissionais 
capacitados que conhecem e seguem os procedimentos já 
aprovados pela comunidade científica da área, além de existir 
uma limitada quantidade de softwares e hardwares disponíveis 
para a realização de perícias nos equipamentos. 

 Com a necessidade e iniciativa de se atualizar as leis 
brasileiras para um melhor entendimento jurídico sobre os crimes 
digitais, indiscutivelmente haverá uma crescente demanda por 
peritos em forense computacional, necessários para provar 
que os atos criminosos previstos em lei foram cometidos, com 
evidências autênticas e confiáveis, dando um melhor suporte 
para o tribunal não cometer erros. 

 É necessária uma maior atenção por parte dos 
profissionais da área de forense computacional em relação à 
memória principal dos equipamentos periciados, que geralmente 

ou são desprezadas ou simplesmente ignoradas, por achar que 
terão toda a evidência necessária nos dispositivos de memória 
secundária ou então porque os equipamentos provavelmente 
foram desligados ou reiniciados por terceiros. Mas, de acordo 
com este estudo, foi percebido que, mesmo após a ocorrência 
destas interações, dados ainda podem residir na memória RAM 
do computador, sendo uma preciosa fonte de evidências, pois, o 
conteúdo delas não possui proteções de segurança e demonstram 
o comportamento do sistema no momento em que ele acessou a 
memória para gravar dados.

 É importante lembrar que a memória RAM está, 
também, presente em outros dispositivos, tais como, palmtops, 
computadores de bordo de carros, além de outros equipamentos 
que fazem parte do nosso cotidiano. 

 Há, agora, uma necessidade de se estudar melhor como 
tornar o percentual de persistência de dados na memória maior, 
propondo técnicas que levem em consideração a temperatura, 
a tecnologia e melhores softwares envolvidos, para se ter uma 
melhor opção na busca de evidências digitais, aumentando a 
veracidade das conclusões obtidas nas perícias realizadas. Deve-
se verificar, também, o comportamento da memória de swap do 
sistema operacional, bem como a memória RAM se comporta 
em outros dispositivos que não sejam computadores.
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Construindo Estruturas Organizacionais de TI para a Otimização da Prática da 
Governança de TI

Heuber Gustavo Frazão de Lima

Resumo: Para serem competitivas e atenderem às necessidades de seus clientes, sejam eles internos ou externos, as 
organizações necessitam que seus ativos relacionados a TI estejam alinhados com os objetivos estratégicos de toda a 
organização. Esse alinhamento é possível estabelecendo processos de Governança de TI para o gerenciamento destes ativos. 
No mercado existem vários modelos de Governança de TI, no entanto as empresas precisam escolher um ou mais modelos 
que melhor atenda ao seu perfil.  São muitas as variáveis envolvidas nessa fase decisória, tais como o ramo de negócio e o 
porte da organização. Escolher um ou uma combinação de modelos que melhor atenda ao perfil da empresa não é tarefa fácil. 
As opções de modelos são muitas e na maioria das vezes eles são extensos e complexos. Uma saída é a adoção de partes 
dos modelos que melhor se adéqüem ao perfil da organização.  Esse processo de escolha pode ser melhorado obtendo-se 
respostas para algumas questões do tipo: os princípios, arquitetura e o modelo de infra-estrutura de TI, além da necessidade 
de aplicações de negócio, o investimento e a priorização de TI.  A proposta apresentada neste trabalho é avaliar algumas 
práticas disponíveis no mercado, extrair os seus principais pontos e propor um modelo de implantação de governança que 
contemple os pontos avaliados.
 
Palavras Chaves: Governança de TI, Alinhamento com o Negócio; Organização de TI.

1 Introdução

Na primeira metade dos anos 90, em um movimento iniciado 
principalmente nos Estados Unidos, acionistas despertaram 
para a necessidade de que novas regras eram necessárias para 
a gestão das organizações (ITGI, 2003). Essas novas regras 
deveriam protegê-los dos abusos das diretorias executivas das 
empresas que, no cenário existente, simplesmente não seguiam 
os objetivos estratégicos traçados pelos acionistas e estes, por 
sua vez, sequer conseguiam ter ciência da desobediência dos 
executivos. Isso ocorreu devido à fragilidade dos modelos 
de gestão existentes na época, onde a falta de padronização, 
a ausência de ferramentas de controle e a qualidade dos 
demonstrativos de resultados facilitavam a ocultação dos reais 
resultados obtidos pelas empresas.

Naquele contexto, os proprietários (acionistas) delegavam 
a agentes especializados (executivos) o poder de decisão sobre 
sua propriedade. No entanto, os interesses dos gestores nem 
sempre estavam alinhados com os dos proprietários, resultando 
em um conflito entre os agentes interessados, que é comumente 
chamado de conflito “agente-principal” (EISENHARDT, 1989).  
Diante disso, surgiu o conceito de governança corporativa, que 
tem o objetivo de superar o “conflito entre agências gestoras”, 
decorrente da separação entre a propriedade e a gestão empresarial 
(EISENHARDT, 1989). Quando surgiu, a preocupação da 
governança corporativa era de criar um conjunto de mecanismos, 
tanto de incentivos quanto de monitoramento, a fim de assegurar 
que o comportamento dos executivos estivesse sempre alinhado 
com o interesse dos acionistas. A boa governança corporativa 
proporciona aos proprietários (acionistas ou cotistas) a gestão 
estratégica de sua empresa e a monitoração da direção executiva.

Nos últimos anos, a adoção das melhores práticas de 
governança corporativa tem se expandido tanto nos mercados 
desenvolvidos quanto em desenvolvimento. No entanto, mesmo 
em países com culturas, idioma e sistemas legais semelhantes, 
como EUA e Reino Unido, o emprego das boas práticas de 
governança apresenta diferenças quanto ao estilo, estrutura e 
enfoque (ITGI, 2003).

Não há uma completa convergência sobre a correta aplicação 
das práticas de governança nos mercados. Entretanto, pode-se 

afirmar que todos se baseiam nos princípios da transparência, 
independência e prestação de contas como meio para atrair 
investimentos aos negócios (ANDRADE e ROSSETI, 2004). 
A governança corporativa propicia o ganho de confiança dos 
investidores. Em um movimento paralelo, alguns países notaram 
a necessidade de incorporarem algumas regras fundamentais 
como: sistemas regulatórios e leis de proteção aos acionistas 
e os mecanismos para garantir processos justos de votação em 
assembléias (ITGI, 2003). As empresas também adotaram outras 
medidas como: auditoria independente; maior transparência nas 
informações e conselhos de administração atentos aos interesses 
e valores dos acionistas (EISENHARDT, 1989). Enfim, é 
clara a necessidade da sociedade adotar mecanismos de gestão 
padronizada para a administração das organizações.

A partir da criação dos códigos de governança corporativa 
locais, as diferenças culturais e históricas têm sido adaptadas. 
Como ponto de convergência, os documentos pretendem 
aumentar os padrões de governança nos mercados como forma 
de atrair e reduzir os custos dos investimentos (IBGC, 2007).

Tratando-se do contexto interno das organizações, a 
governança corporativa veio para homogeneizar os objetivos 
das áreas com os objetivos da organização. Através dela é 
possível ter formas e padrões de governança em todas as 
áreas da organização, sejam elas operacionais, estratégicas, 
administrativas etc. 

Paralelamente a esse cenário e também motivado por ele, 
houve um aumento na utilização de ferramentas computacionais 
dentro das organizações (FILHO, 2003). Vários fatores 
contribuíram para esse aumento, dentre os quais se destacam:

a) A desmistificação dos computadores e de outras 
ferramentas de tecnologia;

b) O barateamento de equipamentos eletrônicos;
c) O avanço da internet e das redes de comunicação;
d) O aumento das funcionalidades automatizadas através 

de softwares operacionais e de gestão;
e) A disseminação de aplicativos personalizados e até 

mesmo os pacotes de software, entre outros.
O aumento na utilização de ferramentas computacionais 

provocou dificuldades do ponto de vista de gestão. A organização 
de TI que tem uma postura tradicionalmente fechada e 
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concentrada em questões técnicas, viu sua importância crescer 
dentro do contexto organizacional, e dada as diferenças culturais 
entre os gestores e os profissionais de tecnologia, a administração 
de TI tornou-se desfocada do restante da administração. Embora, 
dessa vez, em um contexto interno à organização, a diferença 
de interesses entre os técnicos de TI e a gestão da organização, 
criou um fato semelhante ao ocorrido com os acionistas e os 
executivos, já descrito anteriormente.

Como as ferramentas de TI se tornaram cada vez mais 
presentes em todas as áreas da organização, cabe aos gestores 
de TI das empresas entenderem que a tecnologia da informação 
não se trata somente de computadores, softwares, impressoras 
entre outros tipos de ativos; mas um conjunto de ativos que 
influenciam diretamente nos negócios da organização.

Atualmente, os negócios geram grandes expectativas em 
relação à qualidade de serviços da TI e estas expectativas alteram-
se continuamente ao longo do tempo. Isso significa que para as 
organizações de TI lidarem com essa realidade, elas precisam 
se concentrar na qualidade de seus serviços e possuírem um 
modelo de prestação desses serviços de forma mais orientada 
aos seus clientes. Enfim, as organizações se encontram dentro de 
um processo de mudança onde, para garantir a sua sobrevivência 
é necessário estarem focadas tanto no nível tático como no nível 
operacional de suas atividades.

Outro fator de mudança no âmbito do foco das organizações 
de TI é o aparecimento do termo “Serviços”, onde qualquer 
produto ou atividade desempenhada pela área de TI é entendido 
como um serviço fornecido. Os serviços são “consumidos” por 
clientes, que podem ser internos ou externos à organização. 
Para o fornecimento de serviços aos clientes são estabelecidos 
acordos de níveis de serviço (APRIL et. al , 2000) (SLA, 
Service Level Agreement) que, entre outros fatores, determinam 
as responsabilidades de ambas às partes no acordo firmado 
(MAGALHAES e PINHEIRO, 2007).

O serviço de TI confiável é aquele onde as informações 
demonstradas por ele precisam ser fiéis a um determinado 
critério. Confiabilidade também tem haver com a capacidade 
do serviço em suportar a demanda de requisições solicitada. O 
serviço de TI robusto é aquele onde o serviço tem a capacidade 
de estar disponível e, mesmo que ocorra alguma falha, ela seja 
contornada sem afetar os principais produtos entregues. Um 
serviço robusto também tem haver com sua capacidade de tratar 
caso de falha, para que o serviço seja retomado o mais breve 
possível minimizando os impactos da parada na execução desse 
serviço nas rotinas do negócio da organização. E finalmente, um 
serviço de TI disponível pode ser entendido como a habilidade 
do serviço em executar sua função requerida num determinado 
instante ou ao longo de um período de tempo, ou seja, o 
tempo que o serviço de TI fica disponível para a sua utilização 
(MAGALHAES e PINHEIRO, 2007).

Em conseqüência da mudança do foco das organizações de 
TI os modelos de gerenciamento dos ativos também sofreram 
alterações, passando para um enfoque voltado para os ativos da TI 
e seus relacionamentos.  O enfoque tradicional do gerenciamento 
de ativos tratava as atividades de gestão como um processo 
estritamente financeiro, que incluía, por exemplo, cálculos de 
depreciação de cada ativo. O novo enfoque de gerenciamento 
dos ativos de TI, mais comumente chamado de gerenciamento da 
configuração, relata os componentes de TI passando pelos itens 
de hardware, como por exemplo: computadores, equipamentos 
de rede, servidores, impressoras; mas também controla os ativos 
nas questões de software como: versões, licenças e também as 

documentações associadas a qualquer um desses ativos e ainda 
o relacionamento entre esses ativos.

Diante de todo esse cenário, as organizações firmaram o 
conceito de Governança que de acordo com os dicionários da 
língua portuguesa deriva do “ato, cargo ou forma de Governar” 
(HOUAISS, 2009). Após essa definição as organizações 
adotaram um novo termo chamado “Governança Corporativa” 
(ANDRADE e ROSSETI, 2004), que elevou um pouco mais 
o enfoque da Governança tradicional, pois passou a observar 
onde os princípios de governança são aplicados aos ativos das 
organizações. Dado esse novo enfoque, as áreas de tecnologia 
necessitaram de um conceito um pouco mais específico da área, 
considerando as particularidades tratadas por ela. Especializou-
se, então, o termo Governança e surgiu o conceito “Governança 
de TI”, que representa os processos ou ações administrativas que 
visam à integração da área de TI com o restante da organização. 
 No mercado existem vários modelos de estruturação da 
governança corporativa. Alguns deles, inclusive, reúnem as 
melhores práticas existentes nos países de maior tradição em 
governança corporativa. 

Diante desse contexto, o objetivo deste trabalho é propor 
um modelo de estruturação da governança corporativa das 
questões pertinentes a área de tecnologia da informação das 
organizações fazendo uso de algumas das melhores práticas 
existentes no mercado.

Este trabalho é composto de seis seções, esta introdução, 
seguida da seção 2 onde é apresentada uma visão geral da 
Governança de TI, na seqüência a seção 3, discorrendo a 
respeito do Ferramental da Governança de TI, bem como 
aspectos complementares das ferramentas já existentes. Na 
seção 4 é mostrada uma proposta de arranjo para a Governança 
de TI e na seção 5 é apresentada uma análise do modelo proposto 
e, finalmente, na seção 6 são apresentadas as conclusões deste 
artigo.

2 Governança de TI

O termo Governança de TI não é novidade entre os gestores, 
no entanto sua utilização ainda é confundida acarretando falhas 
na gestão e principalmente a falta de alinhamento dos objetivos 
da TI com os objetivos estratégicos das empresas. Na busca 
de uma definição para o termo Governança de TI, é necessário 
inicialmente definir Governança corporativa que segundo o 
Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) (IBGC  
, 2007), governança corporativa é um sistema pelo qual as 
sociedades são dirigidas e monitoradas, envolvendo os acionistas 
e os cotistas, Conselho de Administração, Diretoria, Auditoria 
Independente e Conselho Fiscal. As boas práticas de governança 
corporativa têm a finalidade de aumentar o valor da sociedade, 
facilitar o acesso ao capital e contribuir para a sua perenidade da 
organização.

Reduzindo o contexto à área de Tecnologia da Informação, 
pode-se especializar a definição de Governança chegando 
à Governança de TI. Ela pode ser expressa como uma parte 
integral da Governança Corporativa e é formada pela liderança, 
estruturas organizacionais e processos (LAURINDO e 
ROTONDARO, 2006) que garantem que a área de TI sustenta 
e melhora a estratégia e objetivos da organização (RICARDO, 
2007). A Governança de TI é responsabilidade de dirigentes e 
executivos da organização. 

2.1 Contexto Propício à Governança de TI
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Anteriormente, somente os principais processos de 
uma organização eram automatizados. No entanto, com a 
disseminação da cultura da informática, a automatização tornou-
se algo imprescindível e acabou por permear todas as áreas das 
organizações (PARDUCCI, 2007). Diversos fatores, alguns 
deles já descritos nesse artigo, causaram nos últimos anos um 
crescimento exponencial da utilização da TI nos ambientes 
organizacionais (FILHO, 2003). 

Outro fator de mudanças nos ambientes organizacionais 
é o crescimento da utilização dos serviços de tecnologia da 
informação pelos mais variados tipos de clientes, ou seja, 
várias áreas das organizações passaram a demandar serviços 
fornecidos pela área de tecnologia. Cresce também o número 
de fornecedores dos serviços de tecnologia da informação, o 
que levo à necessidade de forma otimizada as terceirizações de 
alguns desses serviços.

Em termos do que a organização fornece como serviços 
internos de TI ou até mesmo externos, o cenário atual mostra 
um ambiente competitivo que requer, cada vez mais, serviços 
de TI confiáveis, robustos e disponíveis, e, ao mesmo tempo, 
contribuir para o alcance dos objetivos finais dos negócios da 
organização. Serviços internos seriam serviços de tecnologia 
da informação que são demandados pelas áreas internas da 
organização, e serviços externos, são os serviços da área de TI 
demandados por clientes fora da organização.

O cenário atual também prevê a redução dos custos, o avanço 
da tecnologia envolvida e a necessidade de melhoria no que tange 
a agilidade e inovação na execução do negócio das organizações 
(MAGALHAES e PINHEIRO, 2007). Notadamente, a partir do 
evento do Bug do Milênio, as organizações tomaram consciência 
dos riscos inerentes à disponibilidade de seus sistemas de 
informação (BITTENCOURT e CAMARGO, 2008). Nesse 
sentido, os serviços de TI, sejam eles internos ou externos à 
organização, vêem-se obrigados a tornarem-se mais responsivos, 
eficientes e alinhados às estratégias, táticas e operacionais das 
empresas (MAGALHAES e PINHEIRO, 2007).

Para atender as necessidades das características específicas 
da área de tecnologia foi que o termo Governança de TI, ou até 
mesmo Governança de TIC – Tecnologia da Informação e da 
Comunicação se difundiu.

2.2 Características da Governança de TI

Atualmente existem várias metodologias, conjuntos de 
melhores práticas, leis, normas regulatórias entre os mais 
variados tipos de propostas para o gerenciamento dos ativos 
e processos da área de TI. Entretanto, definir pelo uso de 
uma proposta específica ou até mesmo utilizar somente uma 
proposta é algo complexo e incomum. As principais propostas 
de governança em alguns casos podem ser complexas, às 
vezes extensas e acabam por necessitar de um alto grau de 
investimentos em recursos humanos especializados, recursos 
materiais, suporte tecnológico e ainda um alto grau de 
investimento financeiro (MAGALHAES e PINHEIRO, 2007). 
Obter esses investimentos para a implantação de metodologias 
de gerenciamento em alguns casos é quase uma utopia nos 
cenários organizacionais, uma vez que as organizações buscam 
a otimização de orçamentos e recursos. Outro fator importante 
é que os modelos de implantação dos processos de governança, 
em alguns casos, necessitam de adaptações para a organização 
que se pretende implantar, somando o fato de existirem os mais 
diversos modelos organizacionais, fica difícil o processo de 

implantação até mesmo utilizando casos de sucesso anteriores.

Fig. 1.  Relacionamento das decisões chave do processo de governança. 

Entretanto, alguns autores (FILHO, 2003), 
(BITTENCOURT e CAMARGO, 2008), (ITGI , 2003), (WEILL 
e ROSS, 2004) propõem como base para o processo decisório 
no momento da implantação de processos de governança de TI, 
cinco decisões chave que estão interligadas, conforme ilustrado 
na Figura 1, e que necessitam de vinculação para que o processo 
de governança tenha um resultado eficaz. São elas:   

a) Princípios de TI: são decisões de alto nível 
hierárquico relacionadas ao alinhamento da área de TI às 
estratégias de negócio da organização. Uma atividade vital onde 
a integração da área de TI ao planejamento estratégico é vista 
como instrumento para o alcance dos objetivos da organização. 
Todas as questões dos princípios de TI devem esclarecer pelo 
menos três expectativas: Qual é o modelo operacional desejado 
pela empresa? Como a TI dará suporte ao modelo operacional 
desejado? Como a TI será financiada? Poucas empresas têm 
clareza em seus princípios (ITGI, 2003), (WEILL e ROSS, 
2004).

b) Arquitetura de TI: são as decisões sobre a organização 
lógica dos dados, aplicações e infra-estrutura que são definidas a 
partir de um conjunto de políticas, padronizações, integrações e 
relacionamentos das opções técnicas adotadas, a fim de atender 
as características do negócio da organização e as especificações 
técnicas de todos os itens ligados à área de TI da organização. 
Pode-se entender que a integração e a padronização moldam as 
capacidades de TI em atender todos os requisitos do negócio 
bem como os requisitos técnicos. A arquitetura define os dados 
e a infra-estrutura como uma plataforma estável, que dá suporte 
a aplicações mais sujeitas a mudanças (ITGI, 2003), (WEILL e 
ROSS, 2004).

c) Infra-estrutura de TI: resume as decisões sobre a 
capacidade atual e a capacidade planejada para a área de TI. 
Ela é apresentada sob a forma de serviços disponibilizados ao 
negócio da organização. Define também quais os serviços de 
suporte serão disponibilizadas à organização (WEILL e ROSS, 
2004).

d) Necessidade de Aplicações de Negócio: são das 
decisões que agem sobre as necessidades do negócio que geram 
valor. São as especificações, ou requisitos, das necessidades 
comerciais das aplicações de TI presentes na organização, 
aplicações estas advindas de compras ou até mesmo desenvolvidas 
internamente; e estas decisões de desenvolvimento interno ou a 
compra de pacotes ou serviços de desenvolvimento está ligada 
ao outro principio de TI que é a de investimentos e priorização 
de TI. Esta decisão chave praticamente engloba todas as  outras 
decisões, uma vez definido que irá se investir nos recursos de 
tecnologia da informação, ou seja, um princípio de TI fora 
estabelecido, a área chave sobre a arquitetura de TI deverá ser 
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considerada  uma vez que a nova aquisição deverá estar dentro 
dos padrões da arquitetura já estabelecidos e as questões de 
infra-estrutura de TI também deverão ser consideradas uma 
vez que a nova aquisição deverá estar dentro de um ambiente 
de infra-estrutura já existente ou até mesmo poderá fazer parte 
como novo componente da infra-estrutura existente (WEILL e 
ROSS, 2004).

e) Investimentos e Priorização de TI: resumem as 
decisões sobre quais as iniciativas devem ser financiadas, 
quando e quanto gastar. Conforme demonstrado na seção 1 
deste artigo, as organizações de TI devem focar suas atividades 
no atendimento das necessidades de seus clientes. Em uma 
organização onde os processos de governança de TI estão 
estabelecidos, os problemas para alcançar este objetivo macro 
são minimizados. O termo “clientes“ é entendido no âmbito 
da governança como “aquele que se beneficia dos serviços 
ou produtos da organização de TI”. Convêm lembrar que os 
clientes, sejam eles internos ou externos, buscam soluções 
para os problemas relacionados a TI, ou seja, não buscam 
somente produtos ou serviços de tecnologia. As aquisições de 
TI necessitam que sejam feitas por razões que demonstrem real 
necessidade da aquisição, com base na análise apropriada e 
continuada, e com decisões claras e transparentes. Ou seja, as 
aquisições em TI não podem se basear, como por exemplo, em 
modismos de tecnologia. Há um equilíbrio adequado entre os 
benefícios, oportunidades, custos e riscos, tanto no curto como 
no longo prazo (WEILL e ROSS, 2004).

Em face das definições acima, a governança de TI propõe 
como objetivos a serem alcançados: 

a) Alinhar os ativos de TI ao planejamento estratégico 
das organizações: no contexto corporativo atual e na velocidade 
em que as relações de negócios são estabelecidas e desenvolvidas, 
os ativos de TI, que incluem hardware, software, licenças, redes 
etc., devem estar corretamente dimensionados, disponíveis, com 
a integridade e a continuidade dos serviços garantida a fim de 
que todos os objetivos do negócio sejam suportados na utilização 
dos serviços de TI; 

b) Normatizar o uso dos ativos de TI: neste sentido, a 
organização de TI dever oferecer continuamente soluções que 
são:

- Especificadas: demonstra que os clientes necessitam 
saber com antecedência e clareza, o que eles obterão utilizando-
se dos serviços de TI da organização; 

- Em Conformidade: mostra que os clientes necessitam 
receber como resultado do atendimento da sua necessidade, 
soluções aderentes ao que foi previamente especificado; 

- Consistentes: indica que os clientes necessitam de 
soluções que se comportem da mesma maneira, cada vez que for 
utilizada ou requerida; 

- Comunicação: mostra que os clientes precisam estar 
informados sobre o que obterão, quando, como e o que fazer 
no caso de não terem o resultado conforme fora previamente 
especificado.

c) Estabelecer maior transparência: essa transparência 
deve englobar o planejamento, controle e tomada de decisão 
dos investimentos. Os processos de governança devem permitir 
que controles e indicadores possam ser estabelecidos de forma a 
facilitar o dimensionamento da estrutura de TI e então estabelecer 
o planejamento para investimentos futuros. 

d) Estabelecer uma cadeia de valor dos ativos de TI 
na organização: os ativos de TI usualmente são entendidos 

como críticos na maioria das organizações. Com o aumento 
da utilização desses serviços, a necessidade de investimentos 
tem ampliado os custos de TI mais que os outros custos e, na 
maioria das vezes, custos de difícil justificativa. Estabelecer 
uma cadeia de valores dos ativos das organizações consiste em 
estabelecer processos de orçamento, contabilização e cobrança 
pelos serviços de TI.

Pode-se notar que com esses objetivos, a governança de 
TI encara a tecnologia da informação como parte essencial 
na execução das atividades de negócio da organização e que 
principalmente, necessita que os objetivos da TI estejam 
alinhados aos objetivos estratégicos da organização.

3 O Ferramental da Governanda de TI

A necessidade de implementação de uma gestão de 
ativos da tecnologia da informação da organização objetivou o 
aparecimento de uma diversidade de propostas para a implantação 
de processos de governança na área da TI. Sobretudo propostas 
que sobrepõe a incumbência de manter somente hardware e 
software. 

Segundo pesquisas realizadas com o intuito de investigar 
o estágio dos conceitos de governança (FILHO, 2003), 
(BITTENCOURT e CAMARGO, 2008), observou-se que 
os modelos apresentam uma variabilidade muito grande nos 
critérios de quantificação e qualificação da governança. No 
entanto, entre as pesquisas divulgadas, observaram-se poucas 
empresas com 100% de aderência aos processos – conforme 
Figura 2. A maior quantidade de empresas analisadas encontra-
se dentro do intervalo 50%-80% de aderência dos seus processos 
a uma metodologia de governança de TI.

Fig. 2. Variação no Desempenho da Governança.

De acordo com as melhores práticas de um dos principais 
conjuntos dos conhecimentos, ITIL (MAGALHAES e 
PINHEIRO, 2007) que será mostrado posteriormente nesta 
seção, a Governança de TI é uma atividade de arquitetura 
ampla e complexa e que exige o envolvimento dos principais 
executivos do negócio e da área de TI (MAGALHAES e 
PINHEIRO, 2007). Necessita também de estruturas e culturas 
organizacionais explícitas e disseminadas dentro da organização, 
além de uma aplicação consciente de ferramentas de gestão para 
que possam garantir a melhor utilização dos ativos da tecnologia 
da informação pela organização. A sintonia dessas ferramentas é 
o grande desafio para que as ações se transformem em resultados 
relevantes. Na adoção de processos de Governança de TI notam-
se os seguintes benefícios:

a) Maior percentual de executivos em posição estratégica 
capazes de determinar o grau de Governança de TI da 
organização;

b) Maior envolvimento dos administradores seniores;
c) Maior envolvimento dos líderes na Governança de TI;
d) Objetivos mais transparentes para investimento de TI;
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e) Maior diferenciação das estratégias de negócio;
f) Maior formalização do processo de tratamento de 

exceções;
g) Menor quantidade de alterações na governança 

anualmente.

Dentre as principais propostas existentes algumas estão 
sobressaindo-se. Observando as principais propostas existentes 
é possível notar que existem frameworks, padrões, técnicas, leis 
e até mesmo Organizações Não Governamentais que contribuem 
para a estruturação de propostas de governança. Destacam-se:

1. Cobit – Control Objectives for Information and 
Related Technology: O Cobit é um conjunto de melhores 
práticas formulado como um modelo direcionado para a 
gestão de TI(ISACA, 2005). Ele dispõe de diversos modelos 
e recursos para a gestão de ativos de TI das organizações. 
Destaca-se principalmente pela independência das plataformas 
de TI que foram adotadas pela organização e também não possui 
nenhum tipo de restrição quanto ao tipo de negócio. O set das 
melhores práticas define 34 tipos de processos distribuídos em 
quatro domínios: Planejamento e Organização, Aquisição e 
Implementação, Distribuição e Suporte e, Monitoramento. A 
utilização do Cobit pelas organizações está muito voltada para 
as métricas disponibilizadas pela ferramenta, o que permite 
a realização de um processo de avaliação dos resultados 
corporativos da TI.

2. ITIL – Information Technology Infrastructure 
Library: A biblioteca ITIL trata-se de um conjunto de 
melhores práticas adotadas por várias empresas e não de uma 
metodologia. É o modelo mais usado mundialmente no âmbito 
do Gerenciamento de Serviços e em 1990 foi reconhecido 
como um padrão de Fato (MAGALHAES e PINHEIRO, 2007). 
O seu objetivo é descrever os processos necessários para o 
gerenciamento de infra-estrutura de TI de forma eficiente e 
eficaz, a fim de sustentar as expectativas acordadas entre clientes 
sejam eles internos ou externos.

O simples fato de ser um conjunto de melhores práticas 
permite uma maior flexibilização nos processos de implantação 
propostos no guia, diferente das metodologias que requerem 
um processo de implantação mais rígido e às vezes até mesmo 
burocrático.  Os principais processos da ITIL estão divididos em 
dois grandes conjuntos, que são: Suporte a Serviços e Entrega 
de Serviços. 

3. PMI – Project Management Institute: Trata-se de 
uma organização focada em gerenciamento de projetos (PMI, 
2004). As suas definições estão focadas em um corpo de 
conhecimento chamado PMBOK – Project Management Body 
of Knowledge. Esse guia estabelece e descreve as habilidades, 
entradas, saídas, ferramentas e técnicas para o gerenciamento 
de projetos. Está dividido em cinco grupos de processo, que 
são: Início, Planejamento, Execução, Controle e Fechamento. O 
PMBOK também estabelece nove áreas de conhecimento, que 
são: Escopo, Tempo, Custo, Qualidade, Recursos Humanos, 
Comunicação, Análise de Risco, Aquisição e Integração.  As 
diretrizes traçadas pelo Gerenciamento de projetos pregam que 
o projeto deve alcançar seus objetivos em paralelo a otimização 
dos recursos (tempo, dinheiro, pessoas e espaço). 

4. CMMI – Capability Maturity Model: trata-se de 
um modelo, concebido a partir do conjunto das melhores 
práticas, que descreve os principais elementos do processo 
de desenvolvimento de software (CHRISSIS et. al, 2006). O 
processo da construção das soluções é definido a partir de níveis 

seqüenciais de maturidade, onde o ciclo de desenvolvimento é 
avaliado continuamente, visando a identificação e a correção 
de eventuais problemas utilizando-se de medidas corretivas 
dentro de uma estratégia de melhoria contínua dos processos. 
Os níveis de maturidade dos processos são: Inicial, Repetitivo, 
Definido, Gerenciável e Otimizado. O principal objetivo das 
transições entre os níveis de maturidade é possibilitar o controle 
e mensuração do processo. Todos os níveis de maturidade 
possuem um conjunto de práticas de software e de gestão 
específicas que são chamadas de áreas chave do processo.    

5. BSC – Balance Score Card: é uma ferramenta 
de gerenciamento de performance baseado em indicadores 
financeiros e não-financeiros vinculados à estratégia da 
organização (KAPLAN, 1997). O método está baseado em quatro 
perspectivas: Perspectiva Financeira, Perspectiva de Processos 
Internos, Perspectiva de Aprendizado e de Crescimento e 
Perspectiva de Clientes. 

Essas perspectivas são orientadas pelas seguintes etapas: 
Definição da Estratégia Empresarial, Gerência do Negócio, 
Gerência de Serviços e Gerência da Qualidade.

Inicialmente o BSC foi desenvolvido para a avaliação do 
desempenho das organizações, entretanto seu uso nas empresas 
proporcionou a evolução do método para uma metodologia de 
gestão estratégica. Nesse sentido, se considerarmos a área de 
tecnologia da informação é fornecedora de serviços, a utilização 
da metodologia BSC permite a integração da avaliação dos 
resultados de TI à performance corporativa da organização.  

6. SIX-SIGMA: trata-se de uma estratégia de 
gerenciamento de negócios que busca aproximar os processos 
essenciais ao negócio da organização ao nível de excelência em 
processos (HARRY, 1998). Seu objetivo é fornecer ferramentas 
para melhorar a potencialidade dos processos de negócio da 
organização. Consiste no estabelecimento de disciplinas de 
controles por dados para eliminação de defeitos, baseando-se em 
seis desvios-padrão; entre a média e o limite de especificação 
mais próximo em qualquer processo desde a fabricação e a 
negociação de produtos e serviços. O modelo tem por objetivo 
obter a perfeição em termos de níveis de defeitos. Quanto maior 
o Sigma, melhor serão os produtos, os serviços e a satisfação 
dos clientes e dos consumidores. A principal definição desse 
método é a adoção estruturada do pensamento estatístico, sem, 
contudo, entender-se a ferramenta como uma solução meramente 
estatística, pois, pode ser utilizada como uma estratégia gerencial 
disciplinada e quantitativa para aumentar a lucratividade das 
organizações através da melhoria da qualidade dos produtos, 
serviços e satisfação dos clientes. 

A metodologia Six Sigma estabelece métodos para mapear, 
medir e melhorar os processos. A orientação para o trabalho é 
definida em cinco grupos de processos: Definir - identificação, 
definição e mapeamento dos processos, Medir – Medição e da 
performance a variação dos processos; Analisar – Análise das 
relações de causa e efeito da performance e variabilidade dos 
processos; Melhoria – Realização de Ações para a melhoria dos 
processos, e Controle – Realização de Ações de monitoramento 
e controle dos processos.

7. Lei Sarbanes-Oxley – SOX: trata-se de um Ato do 
Congresso Americano que exige das empresas de capital aberto 
a apresentação de relatórios financeiros consubstanciados 
(ITGI, 2004). A conformidade com este ato requer mais que 
documentação ou estabelecimento de controles financeiros, 
mas também uma avaliação da infra-estrutura, operações e 
pessoal da área de tecnologia das empresas. A lei busca garantir 
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a criação de mecanismos de auditoria e segurança confiáveis 
nas organizações, incluindo regras para a criação de grupos 
encarregados de supervisionar suas atividades e operações de 
modo a mitigar os riscos para o negócio, evitar a ocorrência de 
fraudes e possibilitar meios de identificar quando elas ocorrem, 
garantindo a transparência na gestão das empresas. 

Mesmo sendo uma lei americana, muitas organizações 
tem se adequado aos controles propostos pelo decreto. Ou 
seja, mesmo não tendo um caráter de regulação para algumas 
organizações, as empresas que se adaptam aos requisitos do ato 
conseguem benefícios em relação aos seus ativos financeiros a 
partir da definição de uma política de governança para a área de 
TI. Outro ponto positivo da adoção é o fato de que a existência 
de controles Sarbanes-Oxley nas empresas é bem vista pelos 
auditores, fato que colabora no fechamento das auditagens, tanto 
para auditores quanto para executivos das organizações. 

8. British Standard – ISO 17799: trata-se de um padrão 
britânico de segurança amplamente aceito e reconhecido 
mundialmente que contém um grande número de requisitos de 
controle (MELLO et. al , 2001). O método é subdividido em duas 
partes, a primeira trata do código da prática para a segurança 
das informações contendo dez seções e controles chaves para a 
criação da estrutura de segurança das informações, e a segunda 
parte é a base da certificação contendo cem controles ajustados a 
primeira parte do padrão. 

O padrão ISO 17799 abrange a segurança desde a 
documentação das políticas de segurança até a conformidade 
com normas, regulamentos e legislações de proteção de dados, 
passando pelos treinamentos em segurança, relatórios dos 
incidentes de segurança, controle de vírus entre outros.

Algumas das propostas demonstradas têm como objetivo 
reunir as melhores práticas para o gerenciamento de processos. 
No entanto, cada uma é mais especializada em um determinado 
aspecto, conforme ilustrado na Figura 3. De acordo com algumas 
pesquisas apresentadas no mercado de TI (FILHO, 2003), 
(BITTENCOURT e CAMARGO, 2008), elas apresentam pontos 
de dificuldade de implantação e implementação. Por exemplo, os 
métodos de controle são complexos e extensos, além de acarretar 
a necessidade de recursos humanos, financeiros, materiais e de 
suporte tecnológico. Independente do tamanho da organização 
e por mais bem gerenciado e controlado seja o seu nível de 
organização, as organizações poderão encontrar dificuldades de 
implementação das práticas conforme a sua definição, até mesmo 
porque este não é o objetivo de nenhuma das melhores práticas 
apresentadas que elas sejam implementadas na sua totalidade. 
O objetivo dessas melhores práticas, quanto à implantação para 
utilização, é serem utilizadas como referência do que melhor está 
sendo feito nas organizações, ou seja, como o seu próprio nome 
diz, trata-se das melhores atividades que estão sendo praticadas 
no mercado em uma determinada área de conhecimento.

Fig. 3.  Estrutura de Governança e suas ferramentas de suporte nas suas áreas 
de especialidade.

O porte das organizações também é uma questão 
preponderante a ser considerada. Não é restrita às grandes 
organizações a utilização das melhores práticas do mercado, mas 
é de bom senso admitir de que nem todas se enquadram no perfil 
estabelecido nos termos das melhores práticas da Governança. 
Por exemplo, uma pequena empresa que atenda somente o 
mercado regional não teria motivos para estabelecer parâmetros 
de controle baseados na SOX. Não se trata de um impeditivo 
para a utilização destes parâmetros, mas sim de a empresa estar 
focada em mercados estritamente regionais e na maioria dos 
casos não exige rígidos controles de seus indicadores. Assim 
deve-se avaliar o que deve ser contemplado em termos da 
definição para a implantação dos processos de governança para 
organizações dos mais variados portes.

A complementaridade das melhores práticas é outro 
fator crucial na escolha dos processos de governança a serem 
utilizados na organização. Cada metodologia, padrão, modelo 
é especializado em uma determinada área do processo de 
governança. Mesmo que alguma proposta consiga atender mais 
de uma área da governança, ela acaba se especializando em uma 
área onde lhe permita atender com mais eficiência e eficácia.

Algumas partes das estruturas propostas para a governança 
possuem uma meta em comum que é o alinhamento com o 
negócio, segurança da informação, melhoria de produtos e 
serviços entregues aos clientes da área de TI. Por exemplo: A 
força do ITIL está nos processos, a do COBIT nas métricas e 
controles, a da ISO 17799 está na segurança da informação e 
assim por diante; ou seja, podemos assinalar um, ou até mesmo 
mais de um ponto forte em cada proposta estudada. É importante 
destacar que as propostas possuem pontos fortes, entretanto 
esses pontos fortes são altamente especializados na metodologia 
escolhida, mas os outros fatores importantes nos processos de 
governança acabam negligenciados na proposta em questão 
(BITTENCOURT e CAMARGO, 2008), (MAGALHAES e 
PINHEIRO, 2007) e (ITGI, 2003).

4 Um Modelo Organizacional para a Governança de TI

Em face às necessidades, características, os objetivos e 
benefícios a serem alcançados a partir da adoção de um processo 
de Governança de TI, são necessários arranjos dos objetos 
envolvidos neste processo. A proposta de alinhar o processo 
decisório do nível estratégico, com o Gerenciamento de Serviços 
de TI dos níveis gerencial e operacional é fator crucial no sucesso 
da implantação da Governança de TI.

A proposta apresentada é um modelo baseado na adoção de 
diversas metodologias de diferentes áreas e níveis de atuação, 
com o objetivo de criar um modelo de Gerenciamento de TI 
estruturado e que consiga reunir as várias vantagens de cada 
metodologia escolhida, integrando-as. Diante dessa proposta, a 
implementação da governança de TI se dá pela definição dos 
serviços de TI e o suporte desses serviços a partir de áreas de 
concentração. 

A seguir é apresentada uma breve descrição de cada 
uma das áreas que compõem a estrutura organizacional para 
a implantação de processos de Governança de TI em uma 
organização de TI:

1 Suporte a serviços: no nível operacional, a proposta 
é gerir os serviços prestados pela área de tecnologia a partir 
de áreas de concentração baseadas no ITIL onde esses são 
responsáveis por manter a entrega de serviços ao se concentrar 
nas atividades diárias e no suporte a serviços de TI. Dentro dessa 
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camada de suporte a serviços as principais áreas de concentração 
são: 

Fig. 4. Proposta de Arranjo para a Governança de TI.

1.1 Gestão de mudanças é a responsável por controlar as 
mudanças nos ambientes da tecnologia. As mudanças podem 
ser de caráter corretivo ou até mesmo da adoção ou ampliação 
do ambiente corrente. Todas as mudanças seriam de maneira 
aprovada, eficientes, eficazes e principalmente com os riscos 
aceitáveis para o negócio da organização. Uma mudança 
aprovada seria dizer que qualquer alteração no ambiente deve 
ser notificada aos envolvidos e aos afetados pela mudança; 
eficientes, pois deveriam atuar da melhor maneira possível para 
alcançar os objetivos, e eficaz de forma que consiga atingir os 
objetivos de forma plena e completa.

1.2 A central de serviços é uma função executada pela área 
de tecnologia que tem o propósito de centralizar as chamadas, 
reclamações, dúvidas sobre os serviços oferecidos pela área 
de tecnologia se tornando um único ponto de contato entre os 
usuários dos serviços fornecidos e a própria área de tecnologia 
da organização; 

1.3 A gestão de incidentes tem como objetivo a restauração 
da operação normal dos serviços de TI, tão rápido quanto o 
possível e dentro do que foi acordado nos acordos de nível de 
serviço e também minimizar o impacto adverso nas operações 
do negócio da organização em conseqüência de incidentes 
acontecidos; 

1.4 A gestão de problemas tem como objetivo minimizar 
o impacto adverso dos incidentes e problemas nos serviços 
oferecidos pela TI e bem como evitar a reincidência de incidentes 
propondo para isto, soluções que vão de encontro à raiz do 
problema avaliado; 

1.5 Gestão da liberação tem como objetivos planejar, 
projetar, e implementar procedimentos eficientes para a 
distribuição e instalação das mudanças nos serviços de TI. 

2 Entrega de serviços: levando em consideração as 
características necessárias na Governança de TI, a proposta para 
o nível estratégico é implementar uma camada de entrega de 
serviços de TI. Ela é focada em um nível mais tático que no nível 
de suporte a serviços e é responsável por garantir a capacidade, 

disponibilidade, continuidade, gestão financeira e os acordos de 
nível de serviços tratados para os serviços disponibilizados à 
organização. Dentro desta camada tática estão as seguintes áreas 
de concentração: 

2.1 Gestão do nível de serviço: tem como objetivo principal 
manter e melhorar a qualidade dos serviços prestados pela área 
de TI através de um ciclo constante de acordos, monitoração e 
relato a respeito das realizações efetivadas pelos serviços de TI. 
Sua principal ferramenta de controle é o Acordo de Nível de 
Serviço que documenta o acordo firmado entre os consumidores 
e os provedores de serviços de TI;

2.2 Gestão da capacidade: tem como propósito, determinar 
a capacidade adequada e justificável financeiramente para a 
demanda de uso dos recursos e serviços de TI. Justificável 
financeiramente é o fato do aumento da capacidade do ambiente 
de tecnologia da informação estar aprovados e terem os seus 
investimentos justificados. 

2.3 Gestão da disponibilidade: é responsável por planejar, 
medir, monitorar e continuamente melhorar a disponibilidade 
de infra-estrutura. Serviços e suporte de TI, garantindo que 
as necessidades do negócio da organização sejam atendidas 
consistentemente; 

2.4 Gestão financeira: tem como propósito o planejamento 
financeiro de investimentos através da predição e controle dos 
orçamentos e a contabilização dos custos relacionados aos 
recursos.

3 Governança de TI: entre as estratégias corporativas e 
a governança de TI, é implementado o nível de Governança de 
TI. Nela são estabelecidos os seguintes comitês a partir das suas 
áreas de concentração: 

3.1 Comitê executivo de TI, que tem como objetivo 
principal a tomada de decisões quanto às diretrizes, 
investimentos, alterações e mudanças no ambiente de tecnologia 
da organização. O comitê executivo tem poderes deliberativos 
e executivos, ou seja, com força para a tomada de decisão em 
nome dos demais influenciados pela decisão. No entanto, as 
decisões tomadas pelo comitê executivo sempre deverão levar 
em consideração o principal aspecto da governança de TI, que 
é o alinhamento da tecnologia da informação com as estratégias 
de negócio da empresa;

3.2 Comitê de planejamento de TI que é responsável por 
avaliar, planejar e definir o futuro da área de TI da organização; 

3.3 Comitê de análise mercadológica de TI tem como 
principal função estimar a demanda por um determinado 
produto e/ou serviço, os custos desses serviços, conhecimento 
fundamental para a tomada de decisão quanto a utilização 
destes serviços/produtos de TI. Com base nessa avaliação, por 
exemplo, pode-se viabilizar a utilização de recursos internos, 
ou a terceirização de serviços e até mesmo o cancelamento da 
demanda em função de custos não viáveis para a utilização 
de determinados recursos. De posse de uma boa análise 
mercadológica e uma perfeita interpretação da mesma, é possível 
criar excelentes táticas de consolidação e utilização de recursos 
de TI pelas áreas da organização.

3.4 Comitê de investimentos de TI é um comitê autônomo e 
consultivo, sem poder de decisão, cuja finalidade é dar assessoria 
ao Comitê Executivo quanto às decisões de investimentos 
planejados e definidos pelo comitê de investimentos; podendo 
servir também como um comitê auditor dos investimentos 
planejados e avaliados para a área de tecnologia da organização.

5 Análise da Proposta
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Existem diversas propostas de implantação de modelos 
de governança de TI, em grande parte, modelos internacionais 
aceitos nos mais variados tipos de organizações. No entanto 
é de bom senso considerar que as variações culturais devem 
ser avaliadas nos modelos de implantação das estruturas de 
governança. Ou seja, para cada país, cultura organizacional entre 
outras variáveis do contexto onde a organização está inserida, é 
importante que adaptações sejam feitas para cada proposta de 
estruturação escolhida. Pode se entender também que, se for o 
caso, poderá até mesmo focar em alguns pontos importantes de 
cada proposta de implantação deixando outros pontos menos 
relevantes para um segundo estágio. Visando essa oportunidade 
é que a presente estrutura de implantação se propõe. 

O modelo atende aos objetivos propostos para a implantação 
dos processos de governança, onde o principal deles é aproveitar 
os melhores modelos usando o que eles oferecem de mais 
consistente. No caso da proposta apresentada, as camadas de 
suporte a serviços e entrega de serviços tiveram sua estrutura 
baseada no modelo ITIL que está confirmadamente estabelecida 
como modelo de referência na implementação de serviços 
(MAGALHAES e PINHEIRO, 2007). Utilizando os conceitos 
dos modelos COBIT e BSC foram modeladas as propostas 
para os comitês da governança de TI. Utilizar todos os modelos 
existentes no mercado de governança pode ser algo complexo 
e caro no ponto de vista dos recursos a serem envolvidos e 
utilizados no processo de implantação e até mesmo de utilização 
da estrutura após a implantação. Por isso, não foi utilizado todo 
o ferramental de Governança nesta estrutura proposta. 

O modelo proposto visa também atender aos principais 
objetivos da governança de TI descrito na seção 2 desse artigo. 
Analisando cada um dos objetivos é possível observar que eles 
são garantidos através de elementos das áreas de concentração 
da estrutura proposta. Para cada objetivo, observa-se: 

- Os ativos de TI estejam alinhados ao planejamento 
estratégico das organizações: As estratégias organizacionais 
traçadas pelo nível da governança corporativa é repassado ao 
nível da Governança de TI, dentro de suas áreas de concentração. 
A partir do conhecimento das estratégias pelos comitês da 
governança de TI, todas as outras áreas de concentração dos 
serviços de TI, sejam da Entrega ou Suporte a serviços, passam 
a conhecer essas estratégias e por conseqüência, alinham as suas 
atividades em função dessas novas diretrizes. O conceito e a 
definição clara das atividades dos comitês da governança de TI 
garantem que as estratégias estabelecidas sejam disseminadas 
pelos outros níveis implementados; 

- Normatização no uso dos ativos de TI: conforme 
descrição dos conceitos de cada área de concentração, descrita na 
seção 4 deste artigo, a normatização do uso dos ativos de TI fica 
a cargo de quase todas as áreas das camadas de implementação. 
Entretanto, destacam-se as atividades de gestão do nível de 
serviço que tem como objetivo principal estabelecer um acordo 
de nível de serviço que determina as responsabilidades das 
partes envolvidas na prestação e utilização dos serviços de TI; 

- Maior transparência no planejamento, controle e 
tomada de decisão dos investimentos: a realização deste 
objetivo é conseguida através do comitê de investimentos de TI 
na camada da governança de TI e da área de concentração da 
gestão financeira dentro da camada de entrega de serviços de TI. 
É através delas que é avaliado, planejado, controlado e definido 
o futuro da área de TI e ainda é responsável por disseminar as 
decisões tomadas; 

- Estabelecer uma cadeia de valor dos ativos de TI na 

organização: o alcance deste objetivo é conseguido através 
da área de concentração da Gestão Financeira dentro da área 
de concentração da Entrega de Serviços de TI. Através dela é 
que o valor de cada ativo de TI é mensurado e conhecido pelas 
outras áreas da organização. Dentro desse aspecto, destaca-se 
também a função da Central de Serviços, pois através dela é que 
são disseminadas às outras áreas da organização as informações 
relativas aos ativos de tecnologia.

6 Conclusão

Como conclusão, entende-se que é necessário cuidar de 
toda a infra-estrutura de tecnologia da informação, das pessoas, 
dos processos, sistemas entre outros ativos e cabe ao profissional 
gestor da tecnologia da informação, assegurar que a informação 
seja eficaz e eficiente para a organização. Ou seja, uma vez 
conhecidos estes ativos, estando eles gerenciados, controlados, 
e suas informações disseminadas entre os níveis da organização, 
por conseqüência, quaisquer decisões a serem tomadas na 
estratégia da organização as questões de TI estarão sendo 
observadas. Nesse sentido, pode-se destacar como principal 
objetivo da Governança de TI garantir que os serviços de TI 
foquem nos objetivos estratégicos da empresa.

Conforme descrito neste artigo, existem várias ferramentas, 
modelos, melhores práticas entre outras sugestões para a gestão 
da tecnologia da informação. Escolher uma, ou até mesmo, 
algumas dessas sugestões é tarefa considerada difícil, pois 
envolve inúmeras variáveis que devem ser consideradas para que 
a escolha seja bem sucedida. O objetivo deste artigo é  propor um 
modelo que se utiliza das melhores práticas existentes atualmente 
no mercado. Nesse sentido o artigo cumpre o seu papel por 
propor um modelo baseado na ITIL, COBIT e BSC. Podem 
ser utilizados outros modelos disponíveis e com isso ampliar a 
área de abrangência da proposta. No entanto o foco central da 
proposta é de atingir os principais objetivos da governança de 
TI, descritos na seção 2, e nesse sentido, conforme a seção 5, os 
objetivos da proposta também foram atingidos. Como sugestão 
para trabalhos futuros é analisar outras melhores práticas do 
mercado e ampliar a área de abrangência dessa proposta de 
estrutura para governança.
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Resumo: Os conteúdos de ensino se revelam como um dos mais importantes elementos do processo educacional e necessitam 
de cuidados em sua concepção, produção, desenvolvimento e criação, tornando este processo em uma atividade relativamente 
onerosa. Promover e estimular o reuso dos recursos educacionais tanto diminui os custos quanto possibilita a melhoria da 
qualidade dos sistemas gerados. O objetivo é auxiliar a normalização de conteúdos educacionais já existentes de forma mais 
simples e sem necessidade de refazer o sistema de e-learning, permitindo que eles funcionem da forma que foram projetados 
e desenvolvidos, mas que seus conteúdos de aprendizagem, ou parte deles, possam ser reutilizados em novas soluções.
 
Palavras Chaves: Educação à Distância, Objetos de Aprendizagem, SCORM e Agentes WS.

1 Introdução

Diversos ambientes de Educação à Distância (EAD) 
surgiram ao longo dos anos, disponibilizando uma enorme 
quantidade de cursos e conteúdos educacionais. Porém, muito 
desses ambientes não foram planejados para promover o 
reaproveitamento dos conteúdos existentes na criação de novos 
cursos. Na maioria dos casos, um novo curso ou um novo 
ambiente de e-learning tem que desenvolver todo o seu conteúdo 
de aprendizagem, elevando os custos e o tempo de produção. 
Desenvolver maneiras de reaproveitar esses conteúdos, ou parte 
dele, motivam este trabalho.

Diversos repositórios educacionais existem apenas 
para atender aos cursos dos quais estão ligados. Realizar o 
compartilhamento desses bancos de dados educacionais em 
novos contextos é uma forma racional de aproveitamento desses 
recursos.

Normalmente, a produção e o desenvolvimento dos 
conteúdos educacionais digitais somados com a definição de um 
curso é um processo dispendioso [Rosember, 2002], podendo-se 
concluir que a adaptação de um curso tradicional para o meio de 
Educação à Distância é uma tarefa complexa e onerosa. 

No inicio da década de 90, vários grupos isolados iniciaram 
trabalhos e estudos com o conceito de normalizar a apresentação 
de conteúdos na Web. O Grupo de Metadados de Objetos de 
Aprendizagem [WG12, 2005] do Instituto Nacional de Ciência 
e Tecnologia e a CEdMA   (Computer Education Management 
Association) [CEdMA, 2005]  investiram seu esforços no estudo 
de objetos de aprendizagem (LOs), incluindo modularidade, 
orientação para armazenamento em banco de dados e o uso de 
elementos de marcação, que evoluiu para os metadados.

Para a reutilização, um objeto de aprendizagem precisa 
ser modular, interoperável e ter a capacidade de ser descoberto. 
Muitas organizações e grupos de pesquisas vêm trabalhando no 
sentido de alcançar essas características e também no sentido de 
aprimorar a eficiência e eficácia desses objetos. A maioria dos 
esforços concentra-se na definição de padrões. Iniciativas como 
o Learning Tecchnology Standard Comitee (LTSC) do Institute 
of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) [IEEE, 2005], 
a Alliance of Remote Institute of Electrical and Distribution 
Networks for Europe (ARIADNE) [ARIADNE, 2005], o IMS 
Global Learning Consortium [IMS, 2005], a Canadiam Core 
[CanCore, 2005] e a Advanced Distributed Learning initiative 
[ADL, 2005] têm contribuído significativamente na definição de 
padrões de indexação (metadados).

O artigo está organizado da seguinte forma: na Seção 2 
é feito um estudo de trabalhos relacionados a este assunto; a 
Seção 3 descreve a Padronização de Objetos Educacionais, com 
o intuito de oferecer um melhor entendimento dos conceitos 
envolvidos; a Seção 4 é mostrado o modelo de arquitetura 
proposta; dentro da Seção 4, mostra os resultados parciais; e a 
Seção 5 finaliza o artigo com algumas considerações finais.

2 Trabalhos Relacionados

Esta seção apresenta estudos e trabalhos relacionados 
sobre ferramentas de criação de objetos de Sharable Content 
Object Reference Model (SCORM), sobre a adequação de 
uma ambiente de EAD para a norma e uma iniciativa latino-
americana de repositório de objetos de aprendizagem. 

2.1 ToolBook

A SunTotal System  uma das empresas lideres de mercado 
educacional possui diversas soluções e implementações voltadas 
a e-learning, onde duas dessas soluções se destacam por fornecer 
soluções voltadas a norma SCORM, são as ferramentas para 
recurso SCORM (SCORM Resource Kit) do ToolBook: o 
SCORMisizer e o  SCORMAggregator [Academiaelearning, 
2005].

O SCORMisizer é um assistente para transformar um 
documento ou um asset [Seção 3.2.1] em um pacote SCORM de 
maneira simples e fácil. O pacote criado por este programa é um 
pacote SCORM 1.2 que inclui um manifesto e metadado.

O SCORMAggregator também é um assistente para gerar 
Content Aggregation, que consiste em um conjunto de regras 
e normas para agregar conteúdo de ensino em um bloco (por 
exemplo, um curso, um capítulo, um módulo, etc.), com o 
objetivo de permitir a transferência desses mesmos blocos entre 
sistemas diferentes.

2.2 PT Informação e o Formare

A Portugal Telecom Inovação (PT Inovação) é responsável, 
desde 1993, pela Formação Tecnológica e de Serviços (FTS) do 
Grupo Portugal Telecom, sendo considerada uma das pioneiras 
no uso e desenvolvimento de e-learning em Portugal, trabalhando 
no Ministério da Educação de Portugal, na implementação do 
projeto Formare  [Barbeira, 2002].

A PT Inovação adota o Formare para criação de solução de 
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e-learning, porém, o Formare não foi projetado para atender as 
especificações do SCORM, resultando na necessidade de adequar 
essa ferramenta para norma. A adaptação da plataforma Formare 
de modo a responder aos requisitos técnicos especificados pelo 
SCORM foi planejada em seis fases, que podem ser vistas na 
Tabela 1 [Barbeira, 2002].

Tabela 1. Fases de adequação da Plataforma Formare [Barbeira, 2002]

2.3 RIVED

Outro projeto de destaque é a Rede Internacional Virtual 
de Educação (RIVED), um projeto de cooperação internacional 
entre países da América Latina (Colômbia, Venezuela, Brasil e, 
mais tarde, o Peru, que substituiu a Colômbia) com o propósito 
de melhorar o ensino de Ciências e de Matemática, no Ensino 
Médio, aproveitando o potencial das Tecnologias de Informática 
e da Comunicação (TIC). No Brasil, o Projeto é desenvolvido 
pelo Ministério da Educação (MEC) por meio das Secretarias de 
Educação à Distância (SEED) e Secretaria de Educação Média e 
Tecnológica (SEMTEC) [RIVED, 2005].

O programa engloba o design instrucional de atividades de 
ensino, a produção e criação de material pedagógico multimídia, 
a capacitação de pessoal, rede de distribuição de informação 
e estratégias de avaliação da aprendizagem. Os materiais 
produzidos, objetos de aprendizagem, estão disponíveis aos 
educadores de todo país através de um repositório, que permite 
a recuperação dos recursos digitais de aprendizagem [RIVED, 
2005]. 

3 Padronização de Objetos Educacionais

3.1 Objetos de Aprendizagem

Nesta seção, será tratado o relacionamento dos conceitos e 
características dos Objetos de Aprendizado (Learning Objects - 
LOs) que vêm sendo apontados [Gomes, 2004] [Jacobsen, 2004] 
[Barbeira, 2002] como uma solução eficiente para os problemas 
de padronização com baixo custo de desenvolvimento de 
conteúdo educacional. 

3.1.1 Definições

Os Objetos de Aprendizado (LOs), segundo a IEEE, é 
qualquer entidade digital ou física (não digital) que possa ser 
usada para o aprendizado, educação ou treinamento [IEEE, 
2002].

Segundo Ercegovac e Jacobsen [Ercegovac, 1999] 
[Jacobsen, 2004], a Tecnologia de Objetos de Aprendizagem 
baseia-se na hipótese de que é possível criar pequenos “pedaços” 
de material instrucional e organizá-los de forma a permitir a sua 
reusabilidade, promovendo economia de tempo e de custo na 
produção de cursos on-line.

A partir destes objetos, vários ambientes de ensino diferentes 

podem utilizar o mesmo Objeto de Aprendizado (LO), por meio 
de sistemas de gerência de aprendizados (Learning Management 
System - LMS) ou sistemas de gerência de conteúdos de 
aprendizado (Learning Content Management Systems - LCMS).

 Os elementos componentes dos Objetos de Aprendizado 
são identificados por meio de tags XML, seguindo rígidas 
diretrizes de especificações com padronização internacional. 
Desta forma, os LOs podem ser armazenados em repositórios 
para futuras recuperações.

3.2 SCORM

O Sharable Content Object Reference Model (SCORM) 
[ADL, 2005] é considerado o modelo mais completo para o 
compartilhamento de conteúdo educacional [Gomes, 2004]. 
Nele, recursos de aprendizagem são agrupados em pacotes. 
Cada pacote possui um arquivo que descreve o seu conteúdo 
e como este deve ser usado. A comunicação entre um pacote 
SCORM e os ambientes de aprendizagem é feita através de uma 
API (Application Program Interface). As chamadas à API são 
efetuadas em JavaScript e podem envolver informações sobre os 
estudantes. Essas informações são armazenadas em um Modelo 
de Dados, o qual permite a comunicação padronizada entre os 
pacotes e os ambientes de aprendizagem. Somente os pacotes 
são capazes de chamar os métodos da API. 

Atualmente, o SCORM possui um modelo de agregação de 
conteúdo [Seção 3.2.1.], um modelo de dados [Seção 3.2.2] e um 
ambiente de execução [Seção 3.2.3].

3.2.1 Content Packaging

O Modelo de Agregação de Conteúdo [ADL, 2005] [Looms, 
2002] define a forma como os conteúdos de ensino devem ser 
criados e agrupados. Assim, o modelo de agregação de conteúdo 
é constituído pelos seguintes componentes: (i) modelo de 
conteúdo, (ii) metadado e (iii) empacotamento de conteúdo.

(i) Content Model
O modelo de conteúdo é onde se localizam as informações 

educacionais e didáticas do ambiente. Os componentes do 
modelo são os Assets, Sharable Content Objects (SCO) e 
Content Aggregation Model.  

Os Assets representam a forma mais básica de um conteúdo 
educacional, podendo fazer parte de um Asset: texto, imagens, 
som, páginas HTML e qualquer formato Web. Porém, para que 
o sistema de gerência possa apresentar um Assets, estes devem 
ser sempre inseridos em SCOs.

O Sharable Content Objects (SCO) representa um conjunto 
de um ou mais Assets e, obrigatoriamente, inclui um mecanismo 
de comunicação com o sistema de gerência do ambiente (LMS). 
Por padrão, o mecanismo de comunicação é codificado em 
JavaScript.

O Content Aggregation trata-se de um mapa usado para 
reunir os recursos educacionais de forma ordenada e coesa (como 
por exemplo, um curso ou um capítulo), estabelecendo uma 
estrutura organizacional pelas quais os conteúdos educacionais 
serão exibidos aos usuários do ambiente.

(ii) Metadado
Metadado é freqüentemente identificado como sendo 

dado acerca de dado, ou informação sobre informação que está 
no espaço digital e virtual. Pode ser visto como um sumário 
de informações sobre a forma e o conteúdo de um recurso 
eletrônico, ou não [Ercegovac, 1999]. No modelo SCORM, 
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Metadado consiste na disponibilidade de prover um meio 
coerente de descrever o conteúdo de cada componente (Assets, 
SCO e Content Aggregation), de modo que esses componentes 
possam ser arquivados e pesquisados de uma forma rápida e 
eficiente.

O SCORM respeita o standard IEEE LTSC  Learning Object 
Meta-Data (LOM)  e utiliza o IMS Learning Resource Meta-
Data XML Binding Specification   para guardar a informação em 
formato Extensible Markup Language (XML).

(iii) Content Packaging
O empacotamento de conteúdo é um conjunto de regras 

e normas para agregar conteúdos educacionais em blocos 
(packeges), com o objetivo de facilitar sua transferência. Os 
packeges dividem-se em duas partes:

- um documento XML que descreve os conteúdos e a 
organização do bloco;

- arquivos dos recursos educacionais (SCO).
 São armazenados em arquivos do tipo Package 

Interchange File (PIF) para facilitar sua distribuição pela Web. 
O PIF pode ter diversos formatos, sendo os mais utilizados: zip, 
jar, tar e cab.

3.2.2 Data Model

O Modelo de Dado foi criado para permitir que diferentes 
LMSs possam processar e manipular um conjunto definido de 
informações proveniente de qualquer SCO. Desta maneira, é 
capaz de proporcionar aos SCOs uma forma padrão de acessar 
os dados do LMS. O Data Model é um protocolo para possibilitar 
a comunicação entre o SCO e LMS em uma “linguagem” que 
ambos entendam [ADL, 2005].

O SCORM optou pela utilização do modelo de dados 
criados pela Aviation Industry CBT Committee (AICC) o AICC 
CMI Data Model . CMI é o acrônimo de Computer Managed 
Instructions.

3.2.3 Run-Time Environment

O Run-Time Environment [ADL, 2005] [Looms, 2002] 
trata-se de um ambiente de execução que tem como objetivo 
permitir que os conteúdos de ensino possam ser visualizados 
em diferentes sistemas de gerenciamento (LMS) e administrar o 
comportamento dos conteúdos educacionais.

3.3 Por que a opção pela norma SCORM

A escolha pela norma SCORM se deu por ser considerada 
o modelo de objetos de aprendizagem mais completo [Gomes, 
2004]. Sendo um dos principais padrões utilizados em e-learning 
a nível mundial [Barbeira, 2002], o SCORM pretende unificar 
as normas para a criação de conteúdos educativos, baseando-se 
para isso, no trabalho já realizado quer pelo Aviation Industry 
CBT Committee (AICC) [AICC, 2005], quer pelo IMS [IMS, 
2005].

4 Modelo da Arquitetura Agente WS Proposta

Promover a reutilização de conteúdos de aprendizagem 
implica em promover a normalização de conteúdo para 
que os LOs possam funcionar corretamente em qualquer 
sistema de e-learning (LMS). A normalização promove 
uma fácil reutilização, portabilidade dos conteúdos criados, 

padronização dos processos de criação e a gestão dos conteúdos 
de aprendizagem. A normalização propicia automatizar o 
acompanhamento do aluno ao longo do seu curso, tornando 
possível, em tempo real, acompanhar toda a informação 
necessária para que o aluno possa controlar e verificar o seu 
progresso no ambiente de EAD.

Porém, normalizar um ambiente de EAD já existente não 
é uma tarefa trivial e necessita de uma adequação tanto dos 
conteúdos de aprendizagem quanto do sistema de e-learning, 
pois toda a arquitetura é alterada, sendo necessário separar o 
conteúdo da estrutura.

O objetivo deste trabalho é auxiliar a normalização 
de conteúdo de EAD já existente de forma mais simples e 
sem a necessidade de refazer o sistema de e-learning (LMS), 
permitindo que esse sistema funcione da forma que foi projetado 
e desenvolvido, mas que seus conteúdos de aprendizagem 
possam ser reutilizados em novas soluções que respeitem a 
norma SCORM. 

A Figura 1 ilustra a arquitetura proposta, mostrando como 
um único recurso educacional (a) pode ser associado a uma ou 
mais etiquetas (labels) (“Label 1”, “2 Label” and “Label 3”). 
Essas etiquetas funcionam como Agentes Web Service (WS) 
que fazem a adequação do recurso para a norma SCORM. As 
diferenças de adequações podem estar na descrição (metadado) 
do objeto de aprendizagem e/ou na estrutura de apresentação 
(manifesto). Assim, os ambientes de e-learning (a) e (b) usam 
o mesmo recurso educacional, mas de maneiras diferentes 
conforme o agente associado ao recurso, permitindo uma 
interoperabilidade de ambientes de EAD que seguem o padrão 
SCORM.

Figura 1. A arquitetura da Fábrica de Adequação.

A Estrutura do Agente possui uma Camada Web Service 
responsável por fornecer uma interface de acesso aos ambientes 
de e-learning (LMS) e uma Camada de Etiqueta. A Camada 
Web Service (Web Service Layer) usa um ObserverAgent que 
permite que uma única etiqueta (label) possa ser acessada por 
diferentes clientes (LMSs) e trabalha com um proxy para o 
acesso. A Camada Etiqueta (Label Layer) possui as adequações 
SCORM do objeto de aprendizagem [Seção 2.2]. 

 O padrão de projeto (design patterns) Observer que 
definir uma dependência um-para-muitos entre objetos para que 
quando um objeto mudar de estado, todos os seus dependentes 
sejam notificados e atualizados automaticamente. [Gamma, 
2000]. No nosso caso, o objeto observado é uma etiqueta 
associada a um recurso educacional, que quando muda de estado, 
tem que notificar todos os LMS que puder (os “Observers”), 
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da forma mais transparente possível. O Observer permite que 
tanto observadores quando sujeitos observados podem ser 
reutilizados e ter sua interface e implementação alteradas sem 
afetar o sistema. Além disso, o acoplamento forte implicado pelo 
relacionamento bidirecional é reduzido com o uso de interfaces 
e classes abstratas. 

Figura 2. Diagrama de Classes (a) e Seqüência (b) do Observer [Gamma, 
2000].

Na Figura 2 pode-se observar o digrama de classe (a) 
onde se podem ver as classes e relacionamentos do padrão. 
Já o funcionamento do padrão Observer pode ser entendido 
analisando no digrama de seqüência (b), que após o cadastrado 
do observador “concreto” e necessário configurar os dados deste 
observador na classe sujeito.

 A etiqueta tem o papel de realizar a associação do 
recurso educacional (arquivo físico do repositório de origem) 
com as adequações realizadas pela Fábrica. A etiqueta permite 
realizar essa associação para possibilitar a normalização desses 
conteúdos para o padrão SCORM.

 Web  Services (WS) são aplicações modulares 
que podem ser descritas, publicadas e invocadas em uma rede 
[Rheinheimer, 2004]. Dentro da etiqueta, a Camada WS (WS 
Layer) é uma interface que descreve uma coleção de operações 
que são acessadas pela rede através de mensagens no formato 
XML. Ela permite uma integração de objetos de aprendizagem 
de uma maneira fácil, eficiente e independente de plataforma.

  O sistema tem que oferecer uma série 
de serviços e uma interface para que os responsáveis pelos 
repositórios tradicionais possam registrar os recursos a serem 
adequados à norma SCORM. Como pode ser observado na 
Figura 3, ao se cadastrar um SCO na Fábrica de Adequação, 
é necessário oferecer uma interface ao usuário para a criação 
de um pacote com apenas um recurso (SCO) “SCORM Single 
Item Packager” e de um pacote com vários SCOs agregados 
“SCORM Package Aggregator”. Internamente, o sistema cria a 
etiqueta associada ao recurso, inclui os códigos de comunicação 
com LMS e empacota (compactar) todos os arquivos em um 
arquivo, gerando um pacote SCORM. Por fim, o sistema deve 
armazena o pacote SCORM em um Repositório Local.

Figura 3 - Serviços da Fábrica de Adequação.
Realizada a adequação dos repositórios tradicionais, 

a Fábrica passa a funcionar como um único repositório de 
recursos educacionais, respeitado a norma SCORM. A Figura 

4 mostra que sistemas de e-learning (LMS) que respeitam as 
especificações do SCORM podem acessar o “Repositório da 
Fábrica” como se fosse um repositório SCORM comum, sendo 
que toda a adequação foi abstraída e embutida no Sistema de 
Adequação. Desta maneira, os LMSs podem enviar SCO para 
o navegador do cliente (aluno), seguindo as especificações 
técnicas do SCORM. A ilustração ainda mostra que o frameset 
“sco.htm” possui um link associado com o recurso educacional 
(arquivo físico, como: documento pdf, imagem jpeg, etc), 
que, por sua vez, é visualizado no navegador via HTML, 
como qualquer home page. O padrão de projeto (design 
patterns) Observer que definir uma dependência um-para-muitos 
entre objetos para que quando um objeto mudar de estado, 
todos os seus dependentes sejam notificados e atualizados 
automaticamente. [Gamma, 2000]. No nosso caso, o objeto 
observado é uma etiqueta associada a um recurso educacional, 
que quando muda de estado, tem que notificar todos os LMS que 
puder (os “Observers”), 

Figura 4. Visão geral da Arquitetura (vista pelo LMS)

A Figura 5 mostra o cenário geral da Fábrica, onde apresenta 
o diagrama de seqüência (a) com as interações dos atores com 
o sistema.  O Configurador de Sistema permite que os usuários 
possam usar o sistema montando um conjunto de serviços 
oferecidos pela Fábrica; assim, um Repositório Adaptador pode 
começar a adequar seus recursos educacionais à norma SCORM, 
gerando, desta maneira, objetos de aprendizagem normalizados 
para o repositório da Fábrica; o Pesquisador de LO (LMS, 
professor, treinador, estudante, perito contente, gerente, etc.) 
procura no repositório de metadados objetos (recursos) e os 
seleciona para seus próprios propósitos.

Figura 5. Diagrama de Seqüência e Classes.

O modelo parcial das classes da Fábrica de Adequação 
é apresentado em (b), onde se tem um modelo idealizado de 
arquitetura, definido uma “arquitetura padronizada”. Pode ser 
vista como uma estrutura conceitual cujo propósito é dividir 
o trabalho de padronização em fragmentos gerenciáveis, bem 
como mostrar, em um nível geral, como esses fragmentos estão 
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Artigo 5

relacionados uns com os outros. É composto da classe cliente 
e da classe etiqueta que possui adequações (Comunicação em 
JavaScript, Metadado e Manifesto).

5 Resultados Parciais

O Metadado é definido como informação acerca de 
informação, no entanto, na norma SCORM, metadado consiste 
em informações que descrevem o conteúdo do SCO. A aplicação 
de metadado respeita o padrão IEEE LSTC Learning Object 
Meta-Data (LOM) e utiliza o IMS Learning Resourse Meta-data 
XML Binding Specification para armazenar as informações em 
formato XML.

 Um objetivo alcançado foi o desenvolvimento de um 
parse XML (editor de metadado) para facilitar a criação do 
metadado, que permite ao usuário (repositório tradicional) gerar 
o metadado do recurso educacional sem que tenha que conhecer 
XML. A Figura 7 mostra como seria essa transformação.

Figura 7. Editor de Metadado (parse).

Outro resultado já alcançado é a inclusão do mecanismo 
de comunicação nos objetos de aprendizagem. Este serviço 
tem a funcionalidade de adicionar o código necessário para 
a comunicação do SCO com o LMS. A solução adotada foi a 
inclusão do recurso educacional (Web compatível) em uma 
página HTML juntamente com o código JavaScript.

 O código JavaScript que possui as funções de 
comunicação do SCO com a API do LMS foi colocado, em 
um arquivo JavaScript “SCORMGenericLogic.js”,  o qual é 
invocado dentro da pagina HTML juntamente com o objeto de 
aprendizagem (SCO).

 O trecho de código abaixo mostra um exemplo de 
um código de um SCO em uma página HTML (sco.htm). A 
função “function SCOInitData()” é responsável pela associação 
(via URL) de recurso físico do repositório tradicional. A tag 
“<script src=”SCORMGenericLogic.js”type=”text/javascript 
“language=”JavaScript”>” adiciona o código de comunicação 
(JavaScript) na página HTML.

6 Considerações Finais

Existe uma grande preocupação com os custos e qualidade 
dos cursos oferecidos à distância (e-learning), principalmente 
em paises em desenvolvimento como o Brasil. Um dos objetivos 
deste estudo é permitir e auxiliar a educação em locais remotos 
e com déficit educacional. O desenvolvimento de soluções 
que permita reverter ou amenizar este ambiente é de suma 
importância para a diminuição da pobreza e desigualdades 
sócio-econômicas.

 Este artigo apresentou um modelo de Arquitetura para a 
adequação de recursos educacionais em objetos de aprendizagem 
SCORM, com o objetivo de reaproveitar esses recursos, ou parte 
deles, adequando-os em um repositório SCORM que, por sua 
vez, podem ser reaproveitados em novos ambientes de e-learning 
(padrão SCORM). Como foi visto anteriormente, a produção de 
conteúdos educacionais multimídia é uma atividade onerosa e 
que envolve a necessidade de uma equipe especializada para o 
seu desenvolvimento. A normalização de recurso já existente 
permite a redução dos custos e a possibilidade de gerar novas 
soluções com menor tempo operacional. O diferencial deste 
modelo é a capacidade de simplificar a adequação de repositórios 
tradicionais (que não respeitam a norma SCORM) para o padrão 
SCORM sem a necessidade de adequar o LMS (ambiente de 
EAD) para o padrão, desta maneira possibilitado a geração de 
objetos de aprendizagem reutilizáveis.
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Aplicação de Módulos para Filtragem de Pacotes no Netfilter como 
Mecanismos de Proteção de Redes

Antônio Pires de Castro, Leandro Rezende

1 Introdução

A segurança da informação e das redes de computadores 
atualmente é, com certeza, um tema importante no cotidiano de 
qualquer profissional de Tecnologia da Informação (TI). 

A maior e mais conhecida rede de computadores, a Internet, 
não é diferente, pois necessita, da mesma forma das outras 
redes, que seja implementada segurança em todos os níveis. Tal 
segurança não é diferente da segurança de outros “patrimônios” 
físicos, tais como: agências bancárias, lojas comerciais, entre 
outros exemplos, pois os mesmos conceitos são aplicados. 
As diferenças se encontram nos detalhes e técnicas, mas as 
abordagens, lições e regras ao serem aplicadas devem ser as 
mesmas. 

Muitas empresas se precipitam em lançar seus produtos ou 
divulgar seus negócios na Internet ou até disponibilizar serviços 
numa rede sem se preocupar com a questão segurança, necessária 
para a manutenção do próprio negócio e sendo, facilmente, 
vítimas de ataques. Os prejuízos de tais ataques poderiam 
ser evitados se essas redes não possuíssem vulnerabilidades 
exploráveis pelos atacantes.

É preciso encontrar uma forma de implementar bloqueios 
aos atacantes, tanto internos, quanto externos, porém sem 
restringir a liberdade dos reais usuários dos sistemas oferecidos, 
ou seja, conduzir ao uso racional dos recursos.

Um importante aliado em manter as redes protegidas são os 
filtros de pacotes e conteúdo. Existem várias implementações e 
soluções no mercado, desde softwares integrados aos sistemas 
operacionais quanto softwares independentes.

Foi necessário escolher um produto para realizar os estudos, 
para isso adotou-se algumas premissas como:

- ser um software livre;
- poder ser aplicado em qualquer rede de dados;
- estar atualizado com as novas tendências de segurança;
- outros.
A partir desses parâmetros adotamos a dupla Netfilter/

Iptables para prosseguir com o que esse artigo se propõe a 
demonstrar.

2 Módulos para o Netfilter

De acordo com [1] os módulos do Iptables são especificados 
com a opção -m módulo ou --match módulo e permitem 
expandir a funcionalidade do filtro de pacotes através de novas 
conferências e recursos de filtragem adicionais, como limitar a 
conferência de regras do filtro de pacotes (um método útil de 
limitar ping floods, syn floods, etc).

A seguir serão apresentados diversos módulos do Netfilter, 
assim como suas respectivas características, seguidos de 
exemplos para ilustrar cada um deles.

2.1 Módulo Mac

Media Access Control (MAC) é o endereço físico que 
consiste em um número único que identifica um dispositivo de 
rede. Já o módulo mac permite que seu filtro de pacotes atue 

neste nível, independentemente de endereçamento de rede. 
Logo, a checagem da regra não depende mais do endereço IP e 
sim do endereço MAC do dispositivo de rede [2].

Exemplo:
iptables -A INPUT -m mac --mac-source 00:0F:B0:C2:0C:5C 

-j DROP
Este exemplo bloquearia qualquer pacote proveniente deste 

dispositivo de rede cujo endereço MAC foi referenciado.
Assim como no exemplo, o módulo poderia ser utilizado 

para bloquear a interface de uma estação com o respectivo 
endereço MAC, dentro de um rede local, que estivesse infectada 
por vírus e por consequência gerando tráfego malicioso ou que 
necessitasse ser bloqueado por algum motivo qualquer.

2.2 Módulo Multiport

Segundo [2] o módulo multiport permite que seja especificado 
múltiplas portas para um alvo. Podem ser especificadas até 15 
portas em um único parâmetro e basta que uma porta confira 
para que a regra entre em ação, pois a comparação é feita usando 
condições “or”. O parâmetro multiport deve ser acompanhado 
de um dos argumentos a seguir:

1. --source-port [porta1, porta2...] - Faz a regra conferir se 
a porta de origem estiver presente entre as portas especificadas.

2. --destination-port [porta1, porta2...] - Faz a regra 
conferir se a porta de destino estiver presente entre as portas 
especificadas.

3. --port [porta1, porta2...] - Faz a regra conferir caso a 
porta de origem ou destino esteja presente no parâmetro.

Este módulo possui a vantagem de poder eliminar muitas 
regras de filtro de pacotes que fazem o mesmo tratamento de 
pacotes para diversas portas diferentes.

Exemplo:
iptables -A INPUT -p tcp -i ppp0 -m multiport --destination-

port 21,23,25,80,110,113,6667 -j DROP
Este exemplo bloqueia todos os pacotes vindo da interface 

ppp0 para as portas 21 (ftp), 23 (telnet), 25 (smtp), 80 (www), 
110 (pop3), 113 (ident), 6667 (irc).

2.3 Módulo String

O módulo string do Iptables permite a inspeção de conteúdo 
de um pacote e toma uma ação se determinado tipo de tráfego for 
encontrado em um pacote. Esta técnica pode ser usada tanto para 
segurança como para economia de banda dentro da rede.

Esse módulo não transforma o filtro de pacotes Netfilter/
Iptables em um firewall proxy da forma que conhecemos, pois 
o proxy trabalha na camada de aplicação, tendo a habilidade 
de inspecionar o conteúdo, protocolo, comandos do pacote e 
decidir se o conteúdo é nocivo ou não. Além disso, pode fornecer 
controle de acesso, que é mais uma característica de um firewall 
proxy.

O firewall em nível de pacotes fazendo inspeção de 
conteúdo, chega a ser de 3 a 10 vezes mais rápido do que um 
proxy, assim seu uso deve ser analisado dependendo do tráfego 
que circula pelo link e da segurança dos dados que trafegam 
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através dele.
Um exemplo de restrição direta é o bloqueio do envio de 

qualquer informação confidencial sigilosa para fora da rede 
interna (número de contas, tudo que conferir com CPF, CGC, 
endereços de e-mail, memorandos, etc). De qualquer forma, é 
necessário a análise do tráfego da rede antes de se implementar 
qualquer solução baseada neste método sob o risco de afetar 
tráfego legítimo. Outra utilidade eficiente é a diminuição de 
tráfego, pois podem ser barrados programas que sobrecarregam 
o link em uma rede com muitos usuários como, por exemplo, 
utilizando o Kazaa ou qualquer outro programa para cópia de 
arquivos via Internet [2].

Alguns exemplos:
Bloqueio de qualquer tentativa de acesso ao programa 

Kazaa:
iptables -A INPUT -m string --string “X-Kazaa” -j DROP
Não permite que dados confidenciais sejam enviados para 

fora da empresa e registra o ocorrido:
iptables -A OUTPUT -m string --string “conta” -j LOG 

--log-prefix “ALERTA: dado confidencial “
iptables -A OUTPUT -m string --string “conta” -j DROP

Somente permite a passagem de pacotes que não contém 
“.exe” em seu conteúdo:

iptables -A INPUT -m string --string ! “.exe” -j ACCEPT 

2.4 Módulo Owner

De acordo com [2], este módulo confere qual usuário iniciou 
a conexão. E é válido somente na chain OUTPUT da tabela filter. 
Os seguintes argumentos são válidos para este módulo:

• --uid-owner UID - Confere se o pacote foi criado por 
um processo com o UID (user indentifier) especificado. Até o 
momento somente UID numéricos são aceitos.

• --gid-owner GID - Confere se o pacote foi criado por 
um usuário pertencente ao grupo GID (group indentifier). Até o 
momento somente GID numéricos são aceitos.

• --pid-owner PID - Confere se o pacote foi criado por 
um processo com o PID (process indentifier) especificado.

• --sid-owner ID - Confere se o pacote foi criado por um 
processo no grupo de seção especificado.

OBS: Lembrar que pacotes que não possuem detalhes 
suficientes de cabeçalho nunca serão conferidos!

Exemplo:
iptables -A OUTPUT -m owner --gid-owner 100 -p udp -j 

DROP
Este exemplo rejeita conexões indo para portas UDP de 

pacotes criados pelo usuários pertencentes ao grupo 100.
O módulo owner pode ser bem útil para auxiliar a 

implementar políticas de acesso, dentro da política de segurança 
da instituição que o implemente, por trabalhar os conceitos de 
identificador de usuário (UID), identificador de grupo (GID) e 
identificador de processo (PID).

2.5 Módulo Iprange

Permite especificar uma faixa de IP’s a serem filtrados 
em um único comando [2] eliminando várias regras, de filtro 
de pacotes, com a mesma sintaxe, porém com endereços 
sequenciais.

Exemplo: 
iptables -t mangle -A PREROUTING -p tcp --dport 22 -m 

iprange --src-range 192.168.10.1-192.168.10.4 -j DROP

No exemplo citado, caso não fosse utilizado o módulo 
iprange seria necessário usar quatro regras praticamente idênticas 
para especificar os quatro IP’s do range e ter o mesmo efeito.

2.6 Módulo Quota

Limita a quantidade de bytes ou pacotes por uma regra, 
tomando a ação seguinte após a regra não coincidir mais, ou 
seja, executa o comando seguinte ao comando que especifica a 
regra.  Pode-se verificar os valores através do iptables -L –v [2].

Exemplo:
iptables -A FORWARD -s 192.168.0.10 -p tcp -m quota 

--quota 102400000 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -s 192.168.0.10 -p tcp -j REJECT
Novamente, assim como citado anteriormente em relação 

ao módulo owner, este módulo também pode auxiliar na 
implantação de políticas de segurança. Nesse caso, pode-se 
especificar a quantidade de bytes que determinado host pode 
trafegar antes de efetuar, por exemplo, alguma restrição total ou 
parcial do recurso acessado.

2.7 Módulo State (State Full Inspection)

O artigo [2] diz que o módulo state, através do recurso 
conhecido como State Full Inspection, possui a habilidade de 
acompanhar as sessões e é capaz atribuir regras mediante a 
análise do estado da conexão de um pacote. Tais estados podem 
ser:

NEW - Indica que o pacote está criando uma nova conexão;
ESTABLISHED - Informa que o pacote pertence à uma 

conexão já existente, logo, trata-se de um pacote de resposta;
RELATED - Referente à pacotes que relacionam-se 

indiretamente com outro pacote, a exemplo das mensagens de 
erros de conexão;

INVALID - Referente à pacotes não identificados por 
algum motivo desconhecido. 

Aconselha-se que estes pacotes sejam descartados pelas 
regras do filtro.

Exemplo:
iptables -A INPUT -m state --state NEW -i eth0 -j DROP.
Este exemplo faz com que qualquer nova conexão que parta 

da interface eth0 seja rejeitada.

2.8 Módulo Recent

O módulo recent do Netfilter cria uma lista negra 
temporária para manter a rede livre de invasores e suporta a 
opção --set para acresentar a uma lista o endereço de origem do 
pacote sob inspeção no momento. Se for detectado algum padrão 
típico de ataque, ele pode adicionar entradas à lista do recent 
de forma autônoma. A opção --rcheck informa ao Netfilter para 
efetuar a checagem se o endereço verificado já consta na lista. 
Há também a possibilidade de se empregar a opção --seconds 
para especificar por quanto tempo o endereço deve permanecer 
banido. A opção --update faz o mesmo que --rcheck, porém 
reiniciando a contagem de tempo do processo [3].

O módulo Recent pode gerenciar múltiplas listas dinâmicas 
– por exemplo, uma para o servidor de e-mails e outra para todos 
os outros sistemas. O script do filtro de pacotes utiliza a opção 
--name para especificar a lista. Sem esse parâmetro o módulo 
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usará a lista DEFAULT.

2.9 Proteção contra varredura

Um dos recursos mais práticos do recent é sua capacidade 
de dificultar as varreduras de portas (port scans). Essa atividade 
tende a atravessar um bloco de endereços IP consecutivos. Para 
flagrar o responsável pela varredura, o módulo recent usa um 
endereço não utilizado no início e no fim do bloco, e proíbe toda 
a comunicação com esses IP’s. Com isso, o recent verá todas as 
tentativas de comunicação com esses endereços como ataques 
potenciais, e adicionará o endereço de origem à lista negra.

Caso o atacante continue com a varredura, ele não receberá 
respostas, mesmo que tente se comunicar com uma porta que 
normalmente estaria aberta para uma máquina no meio do bloco 
de endereços. Essa técnica possui a vantagem de ser efetivada 
no momento em que o primeiro pacote é recebido, e não após 
um período específico depois de recebido um número de pacotes 
pré-estabelecido.

Como essas armadilhas de endereços impedem toda a 
comunicação, o método é bastante seguro. Entretanto, essa 
técnica não protege a máquina contra o spoofing (adulteração) 
de IP’s e também não detecta varreduras de portas iniciadas 
no meio do bloco de endereços, ou cuja ordem de portas seja 
aleatória [3].

2.10 Proteção contra ataque DoS

Se as regras do módulo Recent não forem cuidadosamente 
definidas, pode-se facilmente abrir uma entrada para ataques 
de negação de serviço. Um atacante poderia enviar um pacote 
UDP com endereço de origem forjado como se fosse originado 
no alvo do ataque. O filtro de pacotes detectaria um ataque e 
bloquearia o suposto culpado, o que poderia levar à perda de 
comunicação com um IP legítimo.

Para evitar esse problema, é necessário tomar extremo 
cuidado ao especificar as condições sob as quais o filtro de 
pacortes deve adicionar uma máquina à lista negra (-m recent 
--set). É importante avaliar apenas pacotes TCP após completar 
a etapa de handshake, pois a adulteração de IP torna muito 
mais difícil após essa etapa. Também é interessante tomar 
providências para evitar a possibilidade de incluir na lista negra 
máquinas externas críticas, como o MX secundário do provedor 
ou os endereços da VPN usados pelos próprios usuários da 
empresa [3].

Teremos uma análise prática deste módulo mais adiante, 
através de um exemplo de implementação de um port knocking.

2.11 Módulo Time

O módulo time permite que seja implementado controle 
baseado no horário do dia e/ou dia da semana. Tal módulo é 
interessante do ponto de vista da segurança a medida que 
podemos associar as demais regras de controle existentes a 
determinados horários de acesso ou bloqueio a algum recurso 
disponível.

Exemplo (libera conexão SSH somente de segunda a sexta 
entre 9 e 18h)

iptables -A INPUT -p tcp -s 0/0 --sport 513:65535 -d 
202.54.1.20 --dport 22 -m state --state NEW,ESTABLISHED 
-m time --timestart 09:00 --timestop 18:00 --days 
Mon,Tue,Wed,Thu,Fri -j ACCEPT

iptables -A OUTPUT -p tcp -s 202.54.1.20 --sport 22 -d 0/0 
--dport 513:65535 -m state --state NEW,ESTABLISHED -m time 
--timestart 09:00 --timestop 18:00 --days Mon,Tue,Wed,Thu,Fri 
-j ACCEPT

2.12 Módulo Limit

O artigo [2] define que regras sob o módulo limit especificam 
exatamente quantas vezes as mesmas devem ser executadas 
em um intervalo de tempo específico e, caso isto ocorra, ela 
automaticamente executará a regra seguinte. Trata-se de um 
módulo muito útil para conter ataques sofisticados como ataques 
do tipo DoS (Denial of Service) onde o cracker (indivíduo mal 
intencionado) tenta enviar o máximo de requisições ICMP 
possíveis em um menor intervalo de tempo, esperando que com 
isso cause uma negação de serviços (DoS) por parte de seu filtro 
de pacotes.

Exemplo:
iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-request -m 

limit --limit 1/s -j ACCEPT  
Neste exemplo, temos que os pacotes de respostas de ICMP 

( -p icmp ) serão aceitos somente se recebidos em um intervalo 
de tempo de 1 segundo ( -m limit --limit 1/s -j ACCEPT ). Caso 
algum pacote ultrapasse este limite imposto pela regra, esta 
deverá automaticamente executar a regra seguinte que deverá 
ser algo como:

iptables -A INPUT -p icmp -j DROP
Esta regra irá bloquear ( -j DROP ) qualquer pacote ICMP ( 

-p icmp ) que chegar ao filtro de pacotes.
Existem outros módulos que podem expandir ainda mais as 

funções do Netfilter/Iptables, como exemplo temos os módulos 
ttl, rpc, pkttype, length entre outros que não foram citados, mas 
que podem ter a mesma importância dependendo somente do 
que se deseja controlar. É possível obter maiores informações 
em [4].

 
3 Boas Práticas no uso do Netfilter/Iptables

A seguir serão indicadas algumas técnicas de segurança 
para proteção dos serviços mais comuns utilizando os módulos 
state, recent e limit. Entre elas temos a técnica  de proteção 
contra negação de serviço (DoS) tais como: “Ping da Morte“, 
Syn Flood, além da proteção do serviço SSH contra ataque de 
força bruta.

3.1 State

O módulo state pode ser utilizado para aceitar conexões 
já estabelecidas, proibir tráfego de pacotes inválidos ou para 
permitir que serviços comuns como o SSH possam iniciar 
e manter novas conexões. Para tanto é necessário analisar o 
trafégo de pacotes e também as flags SYN, ACK, FYN, etc.

#A regra a seguir permite que todas as conexões previamente 
estabelecidas sejam mantidas:

iptables –A INPUT –m state --state 
ESTABILISHED,RELATED –j ACCEPT 

Utiliza-se a opção ESTABLISHED, para conexões já 
estabelecidas e RELATED para as que são relacionadas àquela, 
já estabelecida, pois existem serviços que inicialmente utilizam 
uma porta específica e posteriormente usam uma porta qualquer, 
normalmente uma porta alta (acima de 1024).
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#A seguir temos uma regra para bloquear pacotes TCP 
inválidos:

iptables –A INPUT –p tcp –m state --state  INVALID –j 
DROP

A opção INVALID refere-se à pacotes não identificados por 
algum motivo desconhecido. Conforme citado anteriormente, 
aconselha-se que tais pacotes sejam descartados pelo filtro de 
pacotes.

Utilizando o modulo state na prática:
Os exemplos a seguir utilizam a política DROP (White 

list ou lista branca) nas chains INPUT, FORWARD e OUTPUT 
como descrito a seguir.

iptables –P  INPUT DROP
iptables –P  FORWARD DROP
iptables –P  OUTPUT DROP

Utilizando-o para permitir o three-way handshake do SSH:
#Aceita novas conexões na porta 22, assim como todas as 

outras relacionadas a ela.
iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -m state --state NEW 

-j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p tcp --sport 22 -m state --state 

ESTABLISHED, RELATED -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -m state --state 

ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

Utilizando-o para permitir o tráfego local e conexões 
relacionadas

#Aceita navegação em páginas web, envio de e-mail, 
transferências de arquivos.

iptables -A OUTPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p tcp --dport 25 -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p tcp --dport 110 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp -m state --state 

ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT 

Liberando portas para encaminhamento de conexões a 
serviços conhecidos e conexões relacionadas

iptables -A FORWARD -s 192.168.0.0/24 -p tcp --dport 80 
-j ACCEPT 

iptables -A FORWARD -s 192.168.0.0/24 -p tcp --dport 
443 -j ACCEPT 

iptables -A FORWARD -s 192.168.0.0/24 -p tcp --dport 25 
-j ACCEPT 

iptables -A FORWARD -s 192.168.0.0/24 -p tcp --dport 
110 -j ACCEPT 

iptables -A FORWARD -d 192.168.0.0/24 -p tcp -m state 
–state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

3.2 Recent

Do ponto de vista da segurança, quando se trata do serviço de 
conexão remota SSH logo imagina-se a possibilidade de alterar 
o número da porta padrão para outro que não seja relacionado 
ao serviço em questão para alcançar uma maior proteção, porém 
softwares conhecidos como port scans (softwares para varredura 
de portas) podem localizar facilmente a nova porta aberta. Uma 
opção seria liberar a porta específica para um IP em especial. 
Porém, sabe-se que em certos casos essa abordagem não 
resolveria, pois na maioria das vezes o administrador acessa os 
servidores através de conexões que utilizam IP’s dinâmicos. Para 

que o administrador possa acessar o servidor através do SSH e 
ainda ter segurança pode ser utilizado uma técnica conhecida 
como Port Knocking, que consiste em definir portas aleatórias, 
porém conhecidas do próprio administrador ou dos usuários que 
necessitam de tal tipo de acesso, as quais o cliente deverá se 
conectar para obter permissão de acesso ao serviço SSH. 

A seguir temos um exemplo de implementação do Port 
Knocking:

#São criadas as chains wait-step2 e wait-step3:
iptables -N wait-step2
iptables -N wait-step3

#Através das flags step2 e step3, exibe o passo alcançado 
em relação a chain acessada (wait-step2 ou wait-step3)

iptables -A wait-step2 -m recent --name step2 --set
iptables -A wait-step3 -m recent --name step3 --set

#De acordo com a porta acessada será enviado um pacote 
para a respectiva chain

iptables -A INPUT -p tcp --syn --dport 1111 -m recent --set 
--name step1

iptables -A INPUT -p tcp --syn --dport 3333 -m recent 
--rcheck --second 7 --name step1 \ -j wait-step2

iptables -A INPUT -p tcp --syn --dport 2222 -m recent 
--rcheck --second 7 --name step2 \ -j wait-step3

 
#Regra que permite acesso ao serviço SSH (porta 20000) a 

partir de qualquer rede 
iptables -A INPUT -p tcp -s 0/0 --dport 20000 -m recent 

--rcheck --seconds 7 --name step3 \ -j ACCEPT

Observe que o tempo máximo é de apenas 7 segundos 
entre as conexões de cada porta e elas podem ser feitas usando o 
comando telnet ou através do netcat no terminal do Linux.

Por exemplo:
nc –w 1 <IP> 1111
nc –w 1 <IP> 3333
nc –w 1 <IP> 2222
ssh <user>@<IP>

Essa técnica não pode ser considerada perfeita pois, 
infelizmente, é vulnerável a ataques por repetição de pacotes, 
técnica de ataque conhecida por replay, além de a porta ficar 
exposta a port scans durante o tempo de 7 segundos (no caso das 
regras do exemplo acima).

3.3 Limit

Ao utilizar o módulo limit podemos bloquear algumas 
modalidades de ataque. A seguir temos três exemplos um para 
cada modalidade de ataque:

Proteção contra o ping da morte
No ataque do ping da morte, o atacante envia um pacote mal 

formado ou malicioso, que faz uso de pacotes excessivamente 
grandes, por exemplo pacotes com mais de 64kB e numa dada 
velocidade, da mesma forma elevada e com uma taxa de repetição 
também muito alta, de até milhares de vezes por segundo.

Para evitarmos isso podemos utilizar as seguintes regras do 
iptables com o intuito de limitar este tipo de ação. Podemos por 
exemplo, utilizar uma regra que limita em 1 vez por segundo a 
passagem de pings:

iptables -A ping-chain -p icmp --icmp-type echo-request -m 



Revista Tecnologia da Informação Aplicada Jan/Jun 2012
50

TCC

limit --limit 1/s -j ACCEPT
iptables -A ping-chain -j DROP

Da mesma forma podemos limitar respostas a pings vindos 
da interface ppp0 a 1 por Segundo.

iptables -A ping-chain -i ppp0 -p icmp --icmp-type echo-
reply -m limit --limit 1/s -j RETURN

iptables -A ping-chain -j DROP

3.4 Proteção contra o SYN flood

O SYN flood é uma forma de ataque de negação de serviço e 
é realizado enviando pacotes de requisição de conexão contendo 
a flag SYN setada, com o intuito de fazer com que o sistema alvo 
reserve recursos. Tais recursos são alocados, porém nenhuma 
conexão é efetivada e quando isso acontece inúmeras vezes 
e repetidamente, o sistema alvo pode chegar ao ponto de não 
conseguir alocar mais recursos para o tráfego da rede podendo 
resultar numa parada do mesmo.  Para evitar que isso ocorra 
temos a seguir um exemplo.

Exemplo (limita o atendimento de requisições a 2 por 
segundo):

iptables -A syn-chain –p tcp --syn -m limit --limit 2/s -j 
ACCEPT

iptables -A syn-chain -j DROP

Proteção contra IP spoofing

 O IP spoofing é um ataque que consiste em mascarar 
(spoof) pacotes IP utilizando endereços de remetentes 
falsificados.

 Devido às características do protocolo IP, o 
reencaminhamento de pacotes é feito com base numa premissa 
muito simples: o pacote deverá ir para o destinatário (endereço 
destino) e não há verificação do remetente – não há validação 
do endereço IP nem relação deste com o roteador anterior 
(que encaminhou o pacote). Assim, torna-se trivial falsificar o 
endereço de origem através de uma manipulação simples do 
cabeçalho IP. Assim, vários computadores podem enviar pacotes 
fazendo-se passar por um determinado endereço de origem, o 
que representa uma séria ameaça para os sistemas baseados em 
autenticação pelo endereço IP.

 Esta técnica, utilizada com outras de mais alto nível, 
aproveita-se, sobretudo, da noção de confiabilidade que existe 
dentro das organizações: supostamente não se deveria temer 
uma máquina de dentro da empresa, se ela é da empresa. Por 
outro lado, um usuário torna-se também confiável quando se 
sabe de antemão que estabeleceu uma ligação com determinado 
serviço. Esse usuário torna-se interessante, do ponto de vista do 
atacante, se ele possuir (e estiver usando) direitos privilegiados 
no momento do ataque.

 Bom, mas resta a interação com as aplicações, além 
de que as características do protocolo IP permitem falsificar 
um remetente, mas não lhe permitem receber as respostas – 
essas irão para o endereço falsificado. Assim, o ataque pode ser 
considerado cego. Essa técnica é conhecida por desvio de sessão 
TCP ou TCP session hijacking.

 Existem métodos para evitar estes ataques, como a 
aplicação de filtros de pacotes; faz sentido bloquear pacotes 
provindos da rede externa com endereços da rede local. 
Idealmente, embora muito negligenciado, usar um filtro que 
descarte pacotes provindos da rede interna com endereço de 

origem não local que fossem destinados à rede externa – pode 
prevenir que usuários de uma rede local iniciem ataques de IP 
contra máquinas externas.

 A maior vantagem do IP spoofing em relação a outros 
tipos de farejamento de conexões (como o DNS spoofing, por 
exemplo) é que ele funciona em nível de conexão, permitindo 
farejar e interceptar conexões e pacotes em redes de todos os 
sistemas, seja ele Linux, Unix, Windows, Solaris o qualquer 
outro existente, desde que a conexão parta de um IP confiável 
com um endereço mac conhecido [5]. 

Exemplo (limita o atendimento de requisições a 4 por 
segundo):

iptables -N syn-flood
iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --syn -j syn-flood
iptables -A syn-flood –m limit --limit 1/s --limit-burst 4 -j 

RETURN
iptables -A syn-flood -j DROP
Pode-se habilitar a opção rp_filter como a seguir de forma 

que o filtro de pacotes sempre responda aos pacotes na mesma 
interface da qual eles foram originados, o que previne ataques 
diversos que tentem tirar proveito da regra que permite conexões 
na interface loopback com o comando a seguir [6].

echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/rp_filter
 

4 Conclusão

Com este artigo podemos concluir que o Netfilter 
juntamente com o seu controlador Iptables é uma poderosa 
ferramenta de controle e segurança do parque computacional de 
qualquer instituição, bastando que o administrador ou gestor de 
segurança tenha consciência do que se deseja proteger, bloquear, 
disponibilizar acesso e sobretudo imaginação para combinar os 
diversos módulos para construir um filtro de pacotes poderoso 
o suficiente para manter os ativos da empresa o mais distante 
possível dos crackers, códigos maliciosos e investidas dos 
próprios usuários da rede que se deseja proteger. Assim como 
foi descrito anteriormente, um filtro de pacotes pode ter o apoio 
de outras ferramentas para ampliar ainda mais a segurança, 
implementando várias outras camadas de proteção.

Para ilustrar como ferramentas como o Netfilter/Iptables 
podem contribuir para a implementação da segurança, temos 
estatísticas sobre ataques de força bruta com destino à porta 
22 (TCP), padrão do serviço SSH, nos últimos 3 anos e, sem 
dúvidas, a quantidade de tais ataques vem sofrendo redução de 
acordo com os números informados pelo portal www.cert.br.

Em 2009 tínhamos 45% de serviços de SSH vulneráveis 
a varreduras, já em 2010, houve uma redução de 11,5% em 
comparação com o ano anterior, chegando aos 33,5% e finalmente 
no ano de 2011 houve mais uma queda nessa estatística, pois o 
porcentual caiu para 15% naquele ano. Reduzindo em 18,5% em 
comparação ao mesmo período de 2010.

Tais números podem indicar a utilização de ferramentas 
ou recursos para mitigar ataques dessa natureza. O uso de 
recursos tais como o port knocking, visto neste artigo, pode ser 
considerado um contribuidor para a redução de intrusões ao 
utilizar o protocolo SSH.

Houve tentativas de levantar números sobre o uso do 
Iptables a nível mundial, porém não foi possível localizar 
nenhuma instituição que tenha uma pesquisa consolidada com 
mesmo nível de confiabilidade que temos ao usar o portal www.
cert.br.

Este artigo técnico, após apresentar as várias opções 
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de módulos existentes para expandir os recursos do Netfilter/Iptables, buscou apresentar boas práticas no uso dos mesmos na 
implementação de segurança de recursos computacionais e por consequência de ativos de instituições que porventura possam fazer 
uso delas.
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Tutorial

Criando um Sintetizador de Voz  com WPF C#

Heuber Gustavo Frazão de Lima

Construir programas que interagem com o sistema 
operacional é algo bastante interessante e desperta nos 
desenvolvedores um sentimento de ter feito algo bem além do 
que o trivial. Com o C#, interagir com o sistema operacional, 
é algo simples e bastante intuitivo. O objetivo desse tutorial é 
permitir que um programa WPF C# acesse as bibliotecas do 
sintetizador de voz do Windows fazendo com que ele fale as 
palavras ou frases que você digitar em uma caixa de texto. No 
meu caso, estou usando o Windows 7 Home Premium, que 
vem instalada o sintetizador  Microsoft Anna – English (United 
States). 

Você pode instalar outras  vozes no seu computador. (Veja 
mais informações em: http://www.microsoft.com/download/en/
details.aspx?displaylang=en&id=21924).

Você precisa estar ambientado com o Visual Studio 2010 
e ainda conhecer de programação C# para poder executar esse 
projeto. Vamos lá!

1º Passo – Criação do projeto e a inclusão das 
bibliotecas

Para esse sistema usaremos um projeto do tipo WPF – 
Windows Presentation Foundation.

Então, abra o Visual Studio 2010, clique no menu file > 
new > Project. Na janela que se abre, selecione Visual C#  > 
Windows > WPF Application

Fig. 1 – Tipo de projeto – No nosso caso faremos o projeto em WPF

Veja que no exemplo, o nome do projeto e da solution ficou 
“SintetizadorDeVoz”. Depois disso é só clicar em “Ok”.

Na aba da Solution Explorer clique com o botão direito 
em cima de “References” e clique em “Add Reference”. Dessa 
forma você abrirá a janela de diálogo Add Reference. Na aba 
.Net, selecione a referência System.Speech. Essa é a biblioteca 
que faz a referência às vozes que estão instaladas no seu sistema 
operacional.

Fig. 2 – Selecionando as referências – Usaremos as System.Speech

Nesse ponto, a base do projeto estará pronta.

2º Passo – Criação dos controles da  tela

Nessa fase precisamos criar os controles da tela. Se ainda 
você não conhece os controles do Visual Studio 2010, não se 
preocupe! Basta localizar a aba Toolbox, na guia Common WPF 
Controls e basta você clicar e arrastar os seguintes controles. 2 
Label’s, 1 ComboBox, 1 TextBox e 1 Button. Arranje-os na tela 
conforme o fig.3.

Pressionando o botão F4, você abre a aba de Properties. 
Selecionando qualquer objeto da tela, você vê as suas 
propriedades. 

Para a tela, alterei a propriedade Title para “Sintetizador 
de Voz”. Esse será o título da nossa janela quando executarmos 
o programa. Nas propriedades para o primeiro label, altere a 
propriedade Content para “Tipo de Voz”. O segundo label, altere 
a Content para “Frase a ser falada”. Para a Combobox, altere a 
propriedade que identifica o controle (é o primeiro item da aba 
de propriedades) alterando o seu valor para “cmbTipoVoz”. Para 
a textbox altere também o identificador para “txtFrase”, e por 
último o button para “btnFalar” e ainda a propriedade Content 
para “Executar” . Se tudo correr bem, a sua tela ficará da seguinte 
forma:

Fig. 3 – Tela construída – Arranje os controles para que a tela fique com esse 
aspecto
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3º Passo – Codificação e Execução

Para codificar as funcionalidades que realmente fazem o que 
precisamos que seja feito, você precisa abrir o que chamamos 
de “Code Behind” do formulário. Existem várias formas de 
fazermos isso, mas vamos aproveitar e criar o método associado 
ao evento Click do botão. Para isso basta você dar 2 cliques no 
botão que o code behind será aberto conforme a figura a seguir: 

Agora, para codificarmos a tela, vamos fazer o seguinte:

A – Declarar o objeto do sintetizador. Ele será responsável 
por instanciar um objeto da biblioteca do sintetizador. Para isso, 
antes do método MainWindow  crie o objeto da seguinte forma:

B - No método MainWindow, que é o método que será 
executado quando a tela for carregada, precisamos preencher a 
combo de tipos de voz. Para isso, escreva o seguinte código:

Explicando o que foi feito: utilizamos do objeto sintetizador, 
o método GetInstalledVoices() que retorna uma lista com as 
vozes que estão instaladas no S.O. da máquina. Através de um 
laço de repetição foreach, instanciamos cada objeto dessa lista 
na variável item. E para cada execução então, adicionamos na 
combobox esse item mostrando somente o nome da voz que está 
instanciada.

C  - O próximo, e último passo,  é codificar o botão de 
execução. O código deverá ser escrito da seguinte forma:

O botão de execução ficou bastante simples. Explicando o 
código: Setamos a voz selecionada do sintetizador para a voz 
que está selecionada na combobox.  E finalmente na última 
linha, executamos o método Speak, que é o que “fala” uma string 
que ele recebe como parâmetro, que no nosso caso passamos o 
conteúdo da txtFrase.

É isso, como diz o ditado: “Se tudo estiver certo, deve 
funcionar!!!” 

Pressione F5 para executar o programa, selecione uma voz 

na combobox de tipos de voz, digite uma frase ou palavra na 
caixa de texto e pressione o botão executar.

Espero que você tenha gostado. 

Um grande abraço, e até um próximo tutorial. 
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Dica do Professor

Sugestão:

*Carreira de Gestores/Analistas de TI*
http://cio.uol.com.br

*Notícias em TI*
http://www.folha.uol.com.br/tec
http://blogs.estadao.com.br/link
http://tecnologia.uol.com.br

*Notícias de Direito em TI e de Direito Geral*
http://www.conjur.com.br

*Jornais Digitais*
http://www.folha.uol.com.br
http://www.estadao.com.br/

*Interessante*
http://www.inovacaotecnologica.com.br

Prof. Adjunto no SENAI FATESG, Prof. Adjunto na UNIP e Prof. Adjunto 
nas Faculdades Objetivo. Atuando com disciplinas na linha de Redes de 
Computadores e Infraestruturas de TI.

Prof: Weysller Matuzinhos
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- Propriedade intelectual
- Empreendedorismo
- Educação Ambiental
- Legislação Trabalhista
- Segurança do Trabalho
- Tecnologia da Informação e Comunicação

Cursos Modalidade EAD
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Parceiros

Quem Somos

A LIDERSAT é uma empresa de prestação de serviços de rastreamento, controle e localização de veículos. Utilizando-se do 
autosserviço, onde o próprio cliente monitora e localiza o seu veículo, a qualquer momento, através da internet.

Serviços oferecidos 
  

Rastreamento e Monitoramento Veicular

Um módulo GPS/GPRS é instalado no veículo, que envia dados aos servidores da LIDERSAT. Os dados são processados, e as 
informações são disponibilizadas na internet no site da LIDERSAT, onde o cliente terá um login e uma senha para ter acesso ao site, 
desta forma, gerenciar e monitorar o seu veículo ou frota de veículos.

Integração de Sistema para Centrais de Monitoramento

A LIDERSAT dispõe de recursos para fazer integração com o sistema das Centrais de Monitoramento, oferecendo serviços via 
web a seus clientes.

Desenvolvimento de Software para Rastreamento

A Equipe de desenvolvimento da LIDERSAT, está a disposição para criar soluções às empresas.

LIDERSAT TECNOLOGIA EM 
RASTREAMENTO

Rua 24 N. 670 Sala 201 CEP 74.030-060 - Setor Central, Goiânia - GO
lidersat@lidersat.com.br

www.lidersat.com.br
(62) 3212-1177
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Quem Somos

A UMBRELLA TECNOLOGIAS LTDA é uma empresa na área de informática, sediada no Edifício Anhanguera, 12º Andar, 
sala 1.205, na Avenida Anhanguera, no Centro de Goiânia-GO, telefone: (62)3223-3336, especializada em rede de computadores, 
configuração de servidores, bem como em produtos e sistemas para empresas que precisam ter fluxos eletrônicos de documentos 
(GED com workflow) com certificação digital.

A empresa também tem sistemas desenvolvidos para outros seguimentos comerciais, como: sindicatos de imóveis; escritórios 
de advogados; Cortes de Conciliação, Mediação e Arbitragem (CCA’s); cartórios de escrituras, registros e outros.

Características dos Sistemas Desenvolvidos pela Umbrella Tecnologias:

• Funcionam com o uso da Internet, não exigindo, portanto, instalação de produtos adicionais nas máquinas dos usuários; 
• Seguem os principais modelos de desenvolvimento Web; 
• Seguem as principais normas e orientações na Internet – Arquitetura MVC, W3C; 
• Se adapta com facilidade aos negócios do órgão; 
• Possui relatórios gerenciais para gestão; 
• Desenvolvido com tecnologias recentes e inovadoras; 
• Maior adaptabilidade às necessidades da empresa.
O principal compromisso da UMBRELLA TECNOLOGIAS, conhecida também como UmbrellaTec, é auxiliar os negócios das 

empresas, automatizando, orientando suas atividades e demonstrando suas evoluções por meio de estatísticas gerenciais.
O principal objetivo da equipe UmbrellaTec é o desenvolvimento de tecnologias com alta qualidade e usabilidade, atendendo 

as necessidades e superando as expectativas de nossos clientes.

Serviços oferecidos 
  

Somos especializados em rede de computadores, configuração de servidores, bem como em produtos e sistemas para empresas 
que necessitam de fluxos eletrônicos de documentos (GED com workflow) com certificação digital.

A empresa também tem sistemas desenvolvidos para outros seguimentos comerciais, como: sindicatos de imóveis; escritórios 
de advogados; Cortes de Conciliação, Mediação e Arbitragem (CCA’s); cartórios de escrituras, registros e outros.

Av. Ahanguera, nº 5.389 - Edífico Ahanguera, 12º Andar, Sala 1205, Goiânia - GO
http://www.umbrellatec.com.br/

(62) 3223-3336

UMBRELLA TECNOLOGIA
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