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Editorial

Iniciamos os preparativos para o lançamento desta edição com um questionamento que norteou-nos na elaboração 
da capa e guiou também o conselho editorial desta revista no momento da avaliação dos artigos submetidos. Os desafios 
para a Pesquisa Aplicada são muitos, mas não basta pesquisar, é necessário avançar, inovar, ousar. Esta palavra última 
aguçou-nos à reflexão de seu sentido literal. O que é, portanto, a ousadia e por que as pessoas ousam? Pensando então 
em ousadia, remetemo-nos aos marcos do século passado e primórdios desse século. A Ousadia no sentido amplo é a de-
signação de uma ação destemida, de atrevimento ou destemor; de temeridade ou coragem; de desembaraço ou audácia.

Desvelado o termo que nos remeteu a proposição desta edição, nos voltamos então ao segundo questionamento, e 
neste sentido é importante que voltemos no tempo...

As mudanças que marcaram os séculos XX e XXI foram inúmeras e importantes para a caminhada da humanidade, 
mas, no que tange à pesquisa e ao avanço tecnológico, podemos listar algumas conquistas que se basearam no desejo de 
ousar para inovar e melhorar, como: Fabricação de produtos em massa, gerando assim produtos de custo menor; Inven-
ção de máquinas voadoras e o motor a jato, o voo que aumentou o conhecimento sobre o resto do universo e permitiu 
comunicações globais em tempo real via satélites; Tecnologias de mídia de massa como o filme, rádio e a televisão 
permitem comunicação de mensagens políticas e entretenimento; Novas formas de comunicação em massa: telefone 
móvel, computador, depois através da Internet que possibilitou novas oportunidades de comunicação quase instantânea; 
Eletrônica aplicada e com circuitos integrados; Avanços na física: da teoria da relatividade à mecânica quântica, levaram 
ao desenvolvimento de armas nucleares, do reator nuclear, e o laser; Energia através da fusão nuclear; Invenções como: 
antibiótico, contraceptivo oral, novos plásticos entre outros tantos avanços.

Todos estes avanços foram possibilitados pela investigação, pela aplicação da pesquisa. Portanto, falar de Tecnolo-
gia e de Pesquisa Aplicada e ousar, e seguir ao encontro do novo, e caminhar para o encontro da melhoria, da descoberta 
e da inovação.

Esta edição da Revista de Tecnologia da Informação Aplicada traduz o sentimento mais profundo de uma ação 
destemida e corajosa, que é o resultado pela busca incessante de melhoria da Educação, promovendo investigação, pes-
quisa e a sua aplicação.

Profª. Selva Oliveira de Araújo Almeida
Membro do Conselho Editorial e 
Gerente de Educação e Tecnologia da FATESG

Boa leitura!
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Mara Lopes de Araújo Lima é Pedagoga e atualmente trabalha na Faculdade de Tecno-
logia SENAI de Desenvolvimento Gerencial e coordena pedagogicamente os cursos da insti-
tuição.

Em momentos de inspiração escreve textos e poesias hobby que a acompanha desde 
menina. A poesia “Filhos da Tecnologia” faz uma reflexão da trajetória das descobertas da 
humanidade e do papel do homem na construção e uso da tecnologia. A autora acredita que a 
inovação exerce sua verdadeira função quando traz verdadeiros benefícios para a sociedade.

Mara Lopes de 
Araújo Lima

Filhos da Tecnologia

Ela vem do termo grego “tecno”, que quer dizer técnica, arte, ofício e “logia”, estudo.

Se vê que é do ramo do trabalho, sendo concebida, de modo geral, no casamento da ciência e da engenharia... Bati-
zada pela filosofia, são vários os filhos da tecnologia.

Essa provedora, tão poderosa, é capaz de mover a humanidade para uma nova perspectiva..., desde a pedra lascada, 
fogo, roda até tornar gente mais polida!

Primeiro foi vestimenta, depois caverna que virou casa, vieram barcos, carros e até armas nessa corrida. Pela manhã 
usou fogo, mais tarde usou ferro, depois petróleo e a noitinha foi a vez do chip...

Proporcionou nova perspectiva ao saber, gerando resolução com grandes doses de inovação, conduzindo até a gran-
de teia da informação:

uma senhora rede da aldeia da globalização!

Na verdade, tudo é uma grande construção... mistura de conhecimentos e de mãos, mãos na massa e da massa inter-
faces que se misturam nessa rede fabulosa de grande intervenção.

Usando Inteligência real ou artificial, com algoritmos os não, fantástica é a obra dos filhos da tecnologia - capaz de 
construir e de salvar com um simples clicar...
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Artigo 1

Revista Tecnologia da Informação Aplicada

Estudo de Caso dos Protocolos de Roteamento Utilizados Pelos 
Provedores de Internet

DIOGO NUNES DE OLIVEIRA¹
GUSTAVO FERREIRA DOS SANTOS²

MARCOS ANDRÉ REZENDE ARAÚJO³

¹²³SENAI FATESG – Faculdade de Tecnologia SENAI de Desenvolvimento Gerencial

¹diogo.dno@gmail.com
²gustavogf1000@gmail.com

³marcos.andre_r@yahoo.com.br

Resumo: Este artigo tem o propósito de demonstrar o funcionamento dos protocolos de roteamento dinâmicos BGP e OSPF, 
responsáveis pelo roteamento nos backbones da internet e como é feita a comunicação dos provedores de internet através 
destes mesmo protocolos. Este trabalho realiza simulações, testes e análise dos mencionados protocolos.
Palavras Chaves: Internet, Protocolos de Roteamento, Provedores.

Abstract: This paper has the purpose of demonstrating the operation of dynamic routing protocols OSPF and BGP, which are 
responsible for Internet backbone routing, and how Internet Service Providers communicate based on these protocols. This 
work simulates, tests ana analyzes the so-mentioned protocols.
Key-Words: Internet, Routing Protocolos, Internet Service Providers.

1 Introdução

Os roteadores são organizados de forma hierárquica, po-
dem pertencer a uma mesma autoridade administrativa, definida 
como Sistema Autônomo (Autonomous System - AS), ou podem 
fazer parte de diferentes Sistemas Autônomos Distintos (PE-
TERSON; DAVIE, 2003). 

Para que esses roteadores trabalhem de forma automatiza-
da, evitando intervenção dos administradores de forma sistemá-
tica, é possível utilizar os protocolos de roteamento dinâmico;

Os protocolos de roteamento dinâmicos são linguagem que 
um roteador utiliza para troca de informação com outros rotea-
dores a fim de compartilhar informações sobre alcançabilidade 
e estado das redes, uma das principais características de tipo de 
protocolo e determinar o próximo melhor caminho para um des-
tino se o atual torna-se inacessível devido á queda de um link ou 
se um região ficar inacessível em virtude do congestionamento 
ou em alguma anomalia de tráfego.

Esses tipos de protocolos são divididos em dois tipos de 
grupos o IGP e o EGP, (MOY, 1996);

IGP (Interior Gateway Protocol) protocolo de roteamento 
interno que é utilizado na intercomunicação de roteadores den-
tro de um mesmo sistema autônomo, para este tipo de situação 
temos o protocolo OSPF (Open Shortest Path First) primeiro 
menor caminho aberto, e um protocolo que e baseado no algorit-
mo (Shortest Path First) primeiro menor caminho, e o protocolo 
de roteamento mais empregado, sendo suportado pela maioria 
dos roteadores.

EGP (Exterior Gateway Protocol) protocolo de roteamento 
externo, é utilizado na intercomunicação de diferentes sistemas 
autônomos, para este tipo de interconexão é utilizado o protoco-
lo BGP (Border Gateway Protocol).

2 Protocolos de Roteamento Dinâmicos e Ferramen-
tas

2.1 OSPF

É um protocolo especialmente projetado para o ambiente 
TCP/IP para ser usado internamente ao AS. Sua transmissão é 
baseada no Link State (Estado de Link) e a busca pelo menor 
caminho que é computado localmente, usando o algoritmo Shor-
test Path First – SPF (KUROSE, 2003).

O SPF funciona de forma diferente do vetor-distância, ao 
invés de ter na tabela as melhores rotas, todos os nós possuem 
todos os links da rede. Cada rota contém o identificador de in-
terface, o número do enlace e a distância ou métrica. Com essas 
informações os nós (roteadores) descobrem a melhor rota.

2.2 BGP

O Border Gateway Protocol (Protocolo de Roteamento de 
Borda – BGP) é um sistema de roteamento entre sistemas autô-
nomos (Autonomous Systems - AS). Sistemas Autônomos são 
grupos de redes que compartilham uma mesma administração e 
a mesma política de roteamento. BGP é o protocolo usado para 
troca de informações sobre roteamento da Internet, comumente 
usado por ISP’s (Internet Service Providers). A versão corrente 
do BGP é a versão 4, especificada na RFC 1771. A topologia 
interna de cada AS não é informada, mas somente as informa-
ções sobre como encontrar as redes (reacheability) (KUROSE, 
2003).

O BGP tem como principais características ser um proto-
colo de vetor caminho, realizar atualizações completas de rotea-
mento no início da sessão e as atualizações adicionais incremen-
tais são enviadas em seguida, criar e manter conexões na porta 
179 do TCP, ser orientado a conexão, e manter conexão através 
de keepalives periódicos.

O BGP tem como finalidade interligar sistemas autônomos 
de diferentes operadoras, compartilhando informações de rote-
amento de forma mais restrita. Tem como finalidade também 
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Tabela 1. Descrição dos Ativos

Revista Tecnologia da Informação Aplicada

segmentar sistemas autônomos para que roteadores não tenham 
uma base de rotas ou estados de link muito grande, quando per-
tencente a uma mesma empresa, sendo assim um roteador de 
core de uma empresa não terá armazenado em sua tabela de rota 
os estados de links de um roteador de core de outra operadora, 
nem quando e rompido algum enlace ou adicionado algum rotea-
dor de um sistema autônomo vizinho, isto possibilita uma maior 
segurança entre os provedores (PETERSON; DAVIE, 2003).

3 Proposta de Estudo de Caso dos Protocolos de Ro-
teamento Utilizados pelos Provedores de Internet

A proposta desse artigo é implementar dois Sistemas Au-
tônomos, os quais farão uso do OSPF para a comunicação de 
roteamento entre roteadores do mesmo Sistema Autônomo (pro-
tocolo IGP – Interior Gateway Protocol), e farão uso também 
do BGP para comunicação de roteamento entre  os Sistemas Au-
tônomos através de roteadores de borda (protocolo EGP – Ex-
terior Gateway Protocol). Para a implementação será utilizado 
o software GNS3, que emula roteadores através do conceito de 
virtualização, ou seja, cada equipamento da topologia montada é 
virtualizada, fazendo uso de recursos do hardware no qual o sof-
tware é executado. Após este cenário estar pronto, será uma fer-
ramenta de análise de tráfego de pacotes de rede “sniffer” para 
análise comparativa entre as informações transmitidas dentro de 
datagramas OSPF e BGP. Por esta análise, será possível verificar 
a real finalidade do protocolo BGP, que deve interligar sistemas 
autônomos de diferentes operadores, mas ao mesmo tempo man-
tendo sigilo de algumas informações.

Sendo assim, espera-se que o BGP permita a propagação 
de rotas para sistemas autônomos vizinhos, mas que este não 
propague informações de roteamento pertinentes apenas àquele 
sistema autônomo (como estados de enlace).

3.1 Topologia da Rede

A Figura 1 apresenta a topologia da rede implementada 
através de máquinas virtuais para execução do projeto.
A topologia apresentada na Figura 1 é formada por 2 sistemas 
autônomos. O primeiro sistema autônomo pertence à operadora 
A e possui identificação (Autonomous System Number – ASN) 
2000. O segundo sistema autônomo pertence à operadora B e 
possui ASN 3000.

O sistema autônomo 2000 é formado por 3 roteadores Cis-
co 7200c. A mesma infraestrutura é implementada para o siste-
ma autônomo 3000. A Tabela 1 apresenta detalhes dos sistemas 
autônomos e seus ativos.

Figura 1. Topologia da Rede

3.2 Funcionamento

Os roteadores em cada sistema autônomo trocam informa-
ções de roteamento através do protocolo OSPF por ser um pro-
tocolo Intra-Sistema Autônomo. Desta forma, os roteadores em 
um mesmo sistema autônomo receberão o estado de todos os 
enlace (link states), e estarão aptos a calcular a melhor rota para 
cada uma das redes dentro de seu próprio sistema autônomo. É 
importante destacar que o protocolo OSPF não pode ser associa-
do ao enlace utilizado entre os roteadores de borda dos sistemas 
autônomos (Belo Horizonte e Salvador). Caso isso seja feito, os 
estados de link serão propagados entre os sistemas autônomos, 
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e estes funcionarão como um único sistema autônomo, fugindo 
à proposta do projeto.

O protocolo BGP é implementado apenas nos roteadores 
de borda (border gateways) dos sistemas autônomos, sendo eles 
Belo Horizonte e Salvador. É necessário associar o BGP ao enla-
ce utilizado entre os roteadores de borda exclusivamente.

Uma vez que todos os roteadores dentro de um sistema au-
tônomo tenha aprendido rotas para as redes pertencente ao seu 
próprio AS (Autonomous System), e os roteadores de borda tro-
quem informações através de BGP, todos os roteadores estarão 
aptos a se comunicarem, mesmo os roteadores em diferentes AS.

Os roteadores de borda tem como finalidade transmitir in-
formações de roteamento entre os sistemas autônomos através 
do BGP, mas essas informações devem ser restritas, para evitar 
que dados desnecessários ao roteamento seja propagado para 
outros sistemas autônomos. Não há porque roteadores de siste-
mas autônomos vizinhos conhecerem a estrutura detalhada do 
sistema autônomo em questão, ou seja, não há necessidade dos 
roteadores da Operadora B conhecerem os links e estados de 
links entre os roteadores da operadora A.

Sendo assim, este trabalho se propõe a capturar tráfego 
OSPF e BGP transmitidos entre os roteadores e mostrar que o 
BGP é um protocolo para interligação de AS, mas de forma res-
trita. Através da captura de tráfego com a ferramenta Wireshark, 
a qual integra com o GNS3, este trabalho mostra que algumas 
informações transmitidas em um datagrama OSPF não é trans-
mitida em um protocolo BGP. Ou seja, a finalidade do BGP é 
permitir apenas que sistemas autônomos aprendam rotas para 
redes de outros sistemas autônomos de forma controlada.

4 Implementação

Para a implementação da topologia e realização de testes 
e captura de resultados, dois softwares foram utilizados: GNS3 
e Wireshark, como apresentado em em 2.2.1 e 2.2.2. Para a 
implementação no GNS3 fez-se necessário obter a imagem do 
Cisco IOS 7200 1.2.2 através do arquivo c7200-advipservicesk-
9-mz.122-33.SRE6.bin, o qual pode ser obtido na Internet. Essa 
configuração é necessária porque o GNS3 virtualiza roteadores 
e requer que o sistema operacional a ser executado no roteador 
esteja presente.

Este artigo parte do princípio que as configurações de inter-
faces de rede de cada roteador já foi realizada seguindo as infor-
mações de endereçamento apresentadas na Figura 1 e Tabela 1, 
coluna “Endereço IP”.

Para a configuração do OSPF entre os roteadores deve-se 
indicar quais redes serão propagadas via OSPF. Esta configu-
ração determina ao roteador quais seus links conhecidos devem 
ser propagados para que seus roteadores vizinhos possam co-
nhecer a rede dinamicamente e obter a convergência (situação 
em que todos os roteadores do AS conhecem toda a estrutura e 
consequentemente, obtenham rotas para todas as redes).

A Figura 2 apresenta os comandos necessários no roteador 
Goiânia para configurar o OSPF (router ospf 1) e indicar que 
este deve propagar o estado dos enlaces (links) associados às 
redes 200.0.0.0/30 e 200.0.0.8/30, determinando esses enlaces 
como pertencentes a área 0. A área 0 determina que o referido 
enlace pertence ao backbone. Para a execução de comandos em 
um roteador emulado pelo GNS3 basta acessá-lo através da op-
ção ‘console’, disponível ao clicar com o botão direito sobre o 
roteador.

Figura 2. Configuração de OSPF em roteador Goiânia.

Não é viável apresentar esse bloco de configuração OSPF 
para os demais roteadores, visto que as modificações são apenas 
os endereços de rede para cada roteador. Estes endereçamentos 
podem ser verificados na Tabela 1, na coluna “Redes”. Lembran-
do que não é permitido executar o comando network para a rede 
177.0.0.0/30 nos roteadores de borda, pois esta rede deverá ser 
utilizada para propagação BGP.

Após a convergência, nota-se, como apresentado na Figura 
3, que os roteadores definiram rotas para todas as redes de seu 
sistema autônomo. A Figura 3 apresenta tais informações no ro-
teador Goiânia através do comando show ip route. Na referida 
imagem é importante observar as linhas iniciadas com a letra O, 
que indica que tal rota foi adicionada através do protocolo OSPF. 
Deve-se notar também o roteador Goiânia, pertencente ao sistema 
autônomo Operadora A (ASN 2000), não aprendeu nenhuma rota 
para as redes do sistema autônomo Operadora B (ASN 3000), pois 
os roteadores Belo Horizonte e Salvador não propagaram OSPF 
através do enlace entre eles (rede 177.0.0.0/30).

A Figura 4 apresenta o resultado do comando ‘show ip ospf 
database’, executado também no roteador Goiânia. Esse comando 
apresenta os enlaces conhecidos. Nota-se que os enlaces perten-
centes ao sistema autônomo da operadora B não são conhecidos, 
sendo apresentados apenas os enlaces existentes no ASN 3000.

Para a interligação de roteamento entre os roteadores de bor-
da e consequentemente os sistemas autônomos, faz-se necessária 
a configuração do protocolo BGP entre os roteadores Belo Hori-
zonte e Salvador.

Figura 3. Tabela de Rotas do Roteador Goiânia

Figura 4. Tabela de Identificação de Enlaces Goiânia
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No roteador Belo Horizonte deve ser definido que este fará 
uso do BGP, e que seu ASN é 2000 (router bgp 2000). Em se-
guida é necessário indicar quem é o roteador de borda do siste-
ma autônomo vizinho e qual o número desse sistema autônomo 
(neighbor 177.0.0.2 remote-as 3000). Por fim, o comando redis-
tribute ospf 1 indica que as rotas propagadas por OSPF devem 
ser redistribuídas ao roteador de borda vizinho, para que este 
aprenda rota para as redes existentes no ASN 2000. Os mesmos 
comandos devem ser utilizados no roteador Salvador, mas adap-
tando os valores de ASN e vizinho, como apresentado nas Figu-
ras 5 e 6.

Após essa configuração os roteadores de borda aprendem 
as rotas existentes no sistema autônomo vizinho. A Figura 7 
apresenta a tabela de rotas do roteador Belo Horizonte. As rotas 
identificadas pela letra ‘B’ indicam que foram aprendidas por 
BGP através do roteador vizinho 177.0.0.2.

Figura 5. Configuração de BGP em Roteador BH

Figura 6. Configuração de BGP em Roteador Salvador

Figura 7. Tabela de Rotas Obtidas por BGP em Goiânia

O comando traceroute pode ser utilizado para verificar o 
alcance do destinatário pertencente a outro AS. A Figura 8 apre-
senta o rastreamento do caminho de tráfego partindo do roteador 
Belo Horizonte destinado ao roteador Rio de Janeiro. Perceba 
que quando um roteador utilizado na transmissão pertence a ou-
tro AS, o traceroute informa tal ocorrência.

Figura 8. Caminho Percorrido Entre BH e RJ

Como apresentado nesta sessão 4, a implementação foi rea-
lizada com êxito. As redes convergiram e os roteadores se comu-
nicam, tanto intra quanto inter sistemas autônomos.

5 Testes e Resultados

Cada protocolo de roteamento pode transportar em seu ca-
beçalho diferentes níveis de informações e detalhamento destas. 
O OSPF transporta informações como estado de enlaces, área a 
qual o referido enlace pertence, interface, endereço IP e máscara 
associados ao enlace propagado, e os roteadores pertencentes a 
cada enlace. Essas informações são utilizadas pelos roteadores 
para definirem o melhor caminho.

Outra informação também muito importante transitada pelo 
OSPF é Backup Designated Router (Roteador de Backup). Essa 
informação indica qual outra rota o roteador deve utilizar caso 
o roteador principal associado a uma determinada rota venha a 
falhar. O OSPF pode transmitir também informações de priori-
dade, indicando que determinado tipo de pacote deve preceder 
outros.

Como pode ser observado, o OSPF transmite muitas infor-
mações que apresentam claro detalhamento de uma rede. Esse 
detalhamento deve ser transmitido apenas dentro do sistema au-
tônomo daquela empresa. Isso deve ocorrer por dois motivos, 
como apresentado na sessão 3 – Proposta, primeiro por motivos 
de segurança, e segundo por capacidade de hardware. Se a quan-
tidade de informações fossem armazenadas por todos os rotea-
dores de todos sistemas autônomos, não haveria capacidade de 
hardware suficiente. Os roteadores iriam esgotar sua memória e 
o processamento seria muito elevado devido ao cálculo necessá-
rio para análise de estados de enlace para estabelecimento de ro-
tas. A Figura 4 apresenta a quantidade de informações na tabela 
de enlaces do roteador Goiânia. Essa tabela contém informações 
referentes a apenas 3 enlaces existentes no ASN 2000. Considere 
o tamanho que ficaria essa tabela caso roteadores de backbone 
obtivessem informação de estado de enlace de roteadores de ou-
tras companhias.

Partindo da premissa da necessidade de restrição de infor-
mações propagadas, um possível protocolo a se utilizar para in-
terligação de sistemas autônomos é o BGP. O BGP não transmite 
tanta informação quanto o OSPF.

O BGP tem como objetivo definir apenas o Vetor-Caminho 
(Path Vector) para se alcançar a rede de destino. Isso significa 
que o roteador que implementa BGP visualiza apenas o rotea-
dor de borda do sistema autônomo vizinho, e entende este como 
sendo a ligação para todo um sistema autônomo. Sendo assim, 
o sistema autônomo como um todo é visto como um único rote-
ador. O roteador que implementa BGP não utiliza os roteadores 
do sistema autônomo vizinho como possíveis roteadores para 
redes deste AS. Apenas o roteador de borda do AS vizinho é 
visualizado, como pode ser visto na Figura 9. Perceba que para o 
roteador de borda do ASN 6666, os demais sistemas autônomos 
são vistos como roteadores, ou caminhos para as redes.
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Figura 9. Roteamento Entre SA’s (KLEIN, 2004).

Como apresentado na sessão 3 – Proposta – este artigo tem 
por objetivo fazer uma análise comparativa entre algumas infor-
mações dos cabeçalhos OSPF e BGP, para verificar se a seguran-
ça e economia de processamento são realizadas pelo uso do BGP 
como protocolo EGP para relação Inter Sistemas Autônomos.

Para tal análise, o software GNS3 foi configurado para inte-
grar ao Wireshark, permitindo a captura de tráfego e análise dos 
pacotes OSPF e BGP transmitidos entre os roteadores. Assim, 
é possível capturar o tráfego transmitido través de um enlace 
específico.

A primeira análise apresentada neste artigo é do enlace en-
tre os roteadores Brasília (endereço 200.0.0.5) e Belo Horizonte 
(endereço 200.0.0.6).

Enquanto não há alterações no estado dos enlaces entre os 
roteadores, os datagramas OSPF transmitidos são apenas do tipo 
HELLO, que trocado entre roteadores para indicar que está ativo 
(NEVES e TORRES, 2008). Para a análise de um datagrama 
OSPF que carrega informações de estado de enlace foi necessá-
rio interromper um enlace, forçando a geração de um datagrama 
do tipo Atualização de Estado de Enlace (Link State Update – 
LSUpdate). A interrupção do enlace foi realizada ao desabilitar 
administrativamente a interface GigabitEthernet 2/0 do roteador 
Belo Horizonte, utilizada para comunicação com o roteador Goi-
ânia.

Posteriormente, foi realizada a análise do datagrama atra-
vés do Wireshark. As Figuras 10 e 11 apresenta as informações 
capturadas e analisadas.

Figura 10. Datagramas OSPF capturados

Figura 11. Cabeçalho OSPF de Atualização

Dentre várias informações encontradas nesse cabeçalho 
OSPF, deve-se analisar principalmente as ‘Source OSPF Rou-
ter’, ‘Area ID’, ‘Auth Type’, ‘Link State ID’ e ‘Advertising Rou-
ter’. Essas informações indicam, respectivamente, por qual in-
terface o aviso chegou, a área associada ao enlace problemático, 
se é realizado algum tipo de autenticação OSPF, identificação 
do enlace problemático e o roteador que enviou a notificação de 
queda de enlace.

Percebe-se que essas informações são importantes apenas 
à empresa que administra o sistema autônomo. Afinal, outra 
empresa não pode solucionar problemas físicos ou lógicos do 
sistema autônomo que não é administrado por esta. Ao mesmo 
tempo, essas informações podem indicar às outras empresas in-
formações sigilosas, como quantidade de enlaces, frequência de 
ocorrência de problemas, topologia, endereçamentos e padroni-
zações de identificação.

Para verificar se de fato o protocolo BGP mantém o sigilo 
das informações propagadas pelo OSPF dentro de um sistema 
autônomo, análise semelhante foi realizada. Desta vez, foi feito 
o processo de captura de tráfego da interface GigabitEthernet 
3/0 do roteador Salvador, interface esta utilizada como enlace de 
comunicação com o roteador de borda do ASN 2000 – roteador 
Belo Horizonte. As Figuras 12 e 13 apresentam os resultados da 
captura de tráfego na referida interface pelo Wireshark.

A Figura 12 apresenta o datagrama BGP de atualização 
transmitido pelo enlace entre os roteadores de borda. Esta atu-
alização foi transmitida devido à interrupção administrativa da 
interface GigabitEthernet 2/0 do roteador Belo Horizonte.

Figura 12. Captura de Tráfego BGP – Atualização

A Figura 13 mostra que pouquíssimas informações são 
transmitidas em um datagrama BGP, onde podemos destacar: 
‘Type’, ‘AS_PATH’, ‘NEXT_HOP’, ‘NLRI prefix’, que indicam, 
respectivamente, o tipo (atualização), o caminho para a rede 
inoperante que se dá através do ASN 2000, o roteador de borda 
utilizado para comunicação com o sistema autônomo problemá-
tico, e a rede problemática.

Figura 13. Cabeçalho BGP de Atualização
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6 Conclusão
Dados os testes realizados através da simulação de proble-

mas de enlace e análise de captura dos tráfegos OSPF e BGP ge-
rados, pode-se perceber que de fato o BGP realiza sua proposta 
com sucesso. Apesar de não ser um protocolo com desempenho 
tão bom quanto o OSPF, o que se deve ao fato deste ser baeado 
em estado de enlace, o BGP, baseado em vetor-caminho, não 
propaga as informações OSPF trafegadas em um sistema autô-
nomo. Essa característica o torna um protocolo de roteamento 
dinâmico que permite a ligação entre sistemas autônomos de 
diferentes companhias, mantendo o sigilo de informações intra
-AS e preservando o desempenho dos roteadores.

A técnica de uso de todo um Sistema Autônomo como um 
salto (hop), permite que um roteador de borda visualize redes 
pertencentes a outro sistema autônomo, mas não enxerga quais 
os roteadores existentes dentro daquele AS. Tal técnica permite a 
preservação das informações pertinentes apenas àquele AS.
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Resumo: Este artigo tem por finalidade mostrar que em uma Era em que um fenômeno de desindustrialização vem dominan-
do algumas economias mundiais, o Brasil, com destaque para o Setor Industrial de Goiás, vem lutando para fortalecer seu 
parque industrial e alavancar as exportações de produtos com maior valor agregado, a fim de reverter este quadro e impedir 
que o país seja contaminado pela “doença holandesa”. O artigo aborda a estrutura da economia goiana, com ênfase no Setor 
Industrial Goiano e nas políticas de incentivo fiscal adotadas pelo Governo de Goiás. Aborda também o comércio exterior 
goiano e o desempenho do setor industrial nas exportações do Estado, mostrando que o Estado tem ciência da importância de 
uma política ativa de inovação que consiga, em longo prazo, reverter esta tendência à primarização da economia brasileira.

Palavras Chaves: Desindustrialização. Indústria Goiana. Comércio Exterior Goiano.

Abstract: This article aims to show that in an era in which a phenomenon of deindustrialisation has been dominating some 
economies, Brazil, with emphasis on the Goiás’s Industrial Sector, has been struggling to strengthen its industrial and boost 
exports of products with greater added value in order to change this situation and prevent the country from being contamina-
ted by the “Dutch disease.” The article discusses the structure of Goiás economy, with emphasis on the Industrial Sector and 
Policy tax incentive adopted by the Government of Goiás. Also discusses Goiás International trade and performance of the 
industrial sector in the State’s exports, showing that the state is aware of the importance of an active policy of innovation that 
can, in the long term, reverse this trend of primarization of Brazilian economy.

Keywords: Deindustrialization. Goiás’s Industry. Goiás’s International Trade.

1 Introdução

Diante do cenário atual, frente às crescentes crises financeiras 
internacionais dos países desenvolvidos, parece claro que a solução 
mundial estará cada vez mais ligada à capacidade dos BRICS1  en-
contrarem a solução para seus problemas e seguirem em direção ao 
crescimento econômico. 

O considerável crescimento dos preços internacionais de 
commodities, aliado à força com que os mercados mundiais têm se 
atirado às exportações brasileiras destes produtos, constituem um 
problema para a economia brasileira, à medida que coloca o país em 
risco de contrair a “doença holandesa”2 , entrando para um proces-
so de desindustrialização ao passar a produzir somente produtos de 
baixo valor agregado. [Santos(2011)]

De acordo com Santos, o Brasil precisa urgentemente exportar 
produtos industrializados de maior valor agregado a fim de recu-
perar a competitividade externa perdida. Diante desta perspectiva, 
o setor industrial goiano vem recebendo grande destaque nos últi-
mos anos e o Estado vem se consolidando como um dos polos com 
maior atratividade de investimentos no país. 

Ao iniciar seu processo de transformação a partir de 1999, 
Goiás deixou de ser um Estado preponderantemente agrícola para 
crescer industrialmente. Com sua política de desenvolvimento in-
dustrial, Goiás mais do que triplicou seu PIB e gerou empregos aci-
ma da média nacional nos últimos 10 anos. Com uma localização 
privilegiada no centro do país, aliada a sua forte economia e cres-

centes investimentos em infraestrutura, melhorias sociais, ambien-
tais e geração de emprego e renda, o Estado tem seguido rumo ao 
desenvolvimento econômico. [SEPLAN12b]

Diante disto, faz-se necessária uma análise mais concreta do 
setor industrial goiano, mostrando a importância de agregar valor à 
produção, o que permite que o País consiga uma maior autonomia e 
competitividade em frente ao comércio internacional, deixando de 
ficar dependente somente do setor primário da economia.

2 PIB Goiano

Em 2011, Goiás já ocupava a nona posição na economia bra-
sileira, com um PIB de R$ 103,44 bilhões, representando 2,5% do 
PIB nacional. Goiás teve um crescimento nos últimos dez anos 
de 55,73%, bem acima da média nacional que foi de 37,5%. [SE-
GPLAN12a].

Na Tabela 1 podemos verificar que Goiás apresentou, no perí-
odo de 2000 a 2011, taxas de crescimento do PIB acima da média 
nacional.

 1BRICS é a nova denominação adotada para os países emergentes: Brasil, Rússia, Índia, China, e 
mais recentemente a África do Sul.
 2Termo cunhado por economistas para explicar a experiência da Holanda com a exportação de gás 
natural nos anos 60. A vantagem comparativa deste país, gerada pela abundância deste recurso, fez 
com que eles se especializassem na exportação deste bem em detrimento dos bens de maior valor 
agregado, iniciando assim o processo de desindustrialização. Tabela 1. Produto Interno Bruto – 2000/05/09-11
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Em 2012 a SEGPLAN publicou a composição do Produto In-
terno Bruno Goiano (com uma defasagem de 2 anos) e percebe-se 
que a atividade que mais predominou em Goiás em 2009 foi a de 
serviços, com 59% do PIB, seguido do setor industrial com parti-
cipação de 27% e do setor agropecuário com participação de 14%, 
conforme Gráfico1. Apesar da pequena participação no PIB do Es-
tado, a agropecuária é essencial para a economia goiana, já que da 
mesma deriva a agroindústria: tanto a indústria alimentícia quanto a 
produção sucroalcooleira. [SEGPLAN12b].

Gráfico 1 - Composição do Produto Interno Bruto Goiano – 2009

De acordo com o IMB/SEGPLAN, o PIB Trimestral de Goiás 
em 2012 já alcançou um crescimento de 4,4% em relação ao mes-
mo período do ano anterior, sendo o crescimento da agropecuária e 
indústria (15,6% e 3,6% respectivamente) fator determinante para 
a formação da taxa do PIB. A atividade de serviços teve o menor 
desempenho, com 2,5% conforme Tabela 2.

Tabela 2 - Estado de Goiás: Taxa de crescimento trimestral por setor - 2009 a 
2012 (Base: igual período do ano anterior) (%)

De acordo com a SEGPLAN, o bom desempenho da safra de 
algumas culturas, juntamente com a produtividade foram os respon-
sáveis pela elevada taxa de crescimento da agropecuária em Goiás 
no 2º trimestre de 2012 com variação de 15,6% se comparado ao 2º 
trimestre de 2011. 

3 Setor Industrial Goiano

Goiás é o Estado mais populoso da região centro-oeste, con-
centrando 43% da população, e o mais central de todos os estados 
brasileiros. A economia de Goiás se baseia na indústria (de mine-
ração, alimentícia, farmacêutica, de vestuário, mobiliária, metalúr-

gica, madeireira), no comércio, na pecuária e na agricultura, sendo 
o Estado um dos maiores produtores de soja e milho do país. [SE-
GPLAN12b]

Através de incentivos fiscais e formação de clusters3 , o Estado 
vem atraindo cada vez mais investimentos no setor industrial, estan-
do entre os maiores produtores de medicamentos genéricos do país. 
Goiânia, a capital do Estado, concentra 1(um) milhão de habitantes 
e as principais indústrias de transformação do Estado.

O Estado de Goiás passou por um intenso crescimento nos 
anos 70 e 80 estimulado pela construção de Brasília e pelos inves-
timentos em infraestrutura do II PND4 , que ampliou a ligação do 
Estado com as demais regiões do sul e sudeste, bem como com os 
portos para exportação. A melhora no sistema de transportes permi-
tiu e estimulou a exploração de jazidas de níquel, amianto-crisoti-
la, fosfato, nióbio e ouro, disponíveis no território goiano. [Arriel; 
Castro(2010)]

Os anos 90 e o início do século XXI foram caracterizados por 
um intenso desenvolvimento industrial, com o surgimento de gran-
des complexos agroindustriais de grãos, carnes, produtos lácteos, 
atomatados e sucroalcooleiro, como também os minero-industriais 
de fosfato e nióbio e de ferro-níquel. Todo esse processo foi acele-
rado pela criação dos programas de incentivos fiscais estruturados 
a partir dos anos 80. O primeiro instrumento a ser utilizado foi o 
Fundo de Expansão da Indústria e Comércio (FEICOM) criado em 
1973, cujas ações permitiram a instalação de algumas plantas indus-
triais importantes. 

Porém, foi a criação do Fundo de Participação e Fomento à 
Industrialização do Estado de Goiás (FOMENTAR) em 1984, o 
marco para o desenvolvimento da indústria goiana. Seu objetivo era 
o de atrair empreendimentos industriais, sobretudo de grande porte, 
através de concessão de benefícios fiscais. [Arriel; Castro(2010)]

Com a intenção de tornar-se mais agressivo na atração de em-
preendimentos industriais, em 2000 o governo de Goiás cria o Pro-
grama de Desenvolvimento Industrial de Goiás (PRODUZIR). Es-
ses dois programas de incentivos fiscais implementados no Estado 
de Goiás foram orientados para o desenvolvimento de três grandes 
grupos de segmentos industriais: 1) processamento de matérias-pri-
mas e indústrias acessórias; 2) química, farmacêutica e automobilís-
tica; 3) setores tradicionais como de confecções, calçados e móveis. 
[Arriel; Castro(2010)]

Estes programas foram decisivos para o aprofundamento do 
processo de transformação da economia goiana nesse período, ao 
promover o desenvolvimento industrial e induzir a uma maior inte-
gração e diversificação do tecido produtivo.

3.1 A Estrutura da Indústria Goiana

Nos últimos 20 anos a indústria goiana passou por grande pro-
cesso de desenvolvimento, impulsionada principalmente pela polí-
tica estadual de incentivos fiscais implantadas neste período.

Dados recentemente5  publicados pela SEGPLAN sobre a es-
trutura industrial goiana mostram que em 2002 os grupos de ativi-
dades que mais se destacaram na indústria goiana foram as ativida-
des derivadas da Indústria de Transformação, sendo os segmentos 
de alimentos e bebidas, beneficiamento de minérios e montagem 
de veículos e máquinas agrícolas responsáveis por 64% deste setor. 

Ao comparar os dados de 2002 e 2009 da Tabela 3, nota-se 
uma queda na participação da Indústria Alimentícia, de Mineração 
e de Vestuário, o que abriu espaço para outras atividades se desta-

3Clusters são aglomerados de empresas do mesmo setor visando benefícios..
4O II Plano Nacional de Desenvolvimento, também chamado II PND (1975 -1979), foi um pla-
no econômico brasileiro, lançado no final de 1974. Foi instituído durante o governo do General 
Ernesto Geisel e tinha como finalidade estimular a produção de insumos básicos, bens de capital, 
alimentos e energia.

5Dados obtidos na publicação de 2012 da SEGPLAN, havendo, entretanto, uma defasagem tempo-
ral de dois anos nos resultados apresentados.
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Tabela 3 - Estrutura da Indústria Goiana

A indústria tradicional representada pelas atividades produti-
vas de têxteis, confecções, calçados e móveis, sempre intensiva em 
mão-de-obra, teve uma redução de sua participação no PIB e no 
emprego em 2009, porém continua a ser a segunda maior emprega-
dora no setor industrial no estado, logo depois da indústria alimen-
tícia. [Arriel; Castro(2010)] 

Conforme pesquisa realizada em 2012 pelo Instituto Mauro 
Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (IMB), Goiás 
está a ponto de se tornar um dos líderes nacionais na produção de 
etanol. Neste ano de 2012 o Estado já conta com 36 usinas de álcool 
e açúcar em atividade e há aproximadamente 15 usinas em processo 
de implantação em Goiás. 

Um segmento recente no Estado, como já mostrado ante-
riormente, e que vem apresentando um crescimento significativo 
é a indústria automotiva. Isso se deu pela implantação das plantas 
da Mitsubishi/MMC (1998), da John Deere (1999), da Hyundai/
CAOA (2007) e dos investimentos realizados para a duplicação da 
Mitsubishi. A proposta de implantação de uma planta de automó-
veis da Suzuki traz boas perspectivas de crescimento para este setor, 
ocasionado também pela vinda de diversas montadoras e empresas 
de autopeças atraídas pela ampliação da escala do polo automotivo 
local.

3.2 Evolução da Produção Física Industrial de Goiás 
e Brasil

Ao analisar a produção física industrial por segmento do perí-
odo 2004 a 2010, conforme Elaboração da SEGPLAN-GO / SEPIN 
/ Gerência de Estatística Socioeconômica – 2011 percebe-se um 

significativo crescimento da participação dos Produtos Químicos 
em 2009 e 2010. Já a Metalurgia básica, que concentra os produtos 
de maior valor agregado, apresentou uma queda na participação de 
12,9% em 2010 se comparado ao mesmo período do ano anterior. 

Em 2010, Goiás já ocupava a 2ª posição no ranking de Produ-
ção física industrial por atividade segundo os estados pesquisados. 
Um grande avanço se comparado ao ano de 2003, quando Goiás 
ainda ocupava a 4ª posição. Isso só foi possível devido à crescen-
te demanda interna por estes produtos, já que a participação dos 
mesmos nas exportações do Estado ainda não é significativa. [SE-
GPLAN11d]

Ao contrário da tendência nacional nos últimos 12 meses 
(jul/2011 a jun/2012), a produção física industrial de Goiás vem 
evoluindo bem acima da média nacional. O acumulado do ano de 
2012(jan/2012 a jun/2012) para Goiás foi de 9,2 % enquanto o do 
Brasil foi de -3,8%, o que colocou Goiás na liderança do crescimen-
to industrial. [SEGPLAN11d]

4 Políticas de Incentivo ao Setor Industrial – Benefí-
cio Fiscal como Ferramenta de Competitividade para 
o Estado de Goiás

Os incentivos fiscais são utilizados para atrair investimentos 
para determinadas regiões, que por sua vez promovem o desenvol-
vimento econômico e geração de emprego e renda. Essa tem sido a 
principal ferramenta utilizada para atrair investimentos para as re-
giões mais carentes do país. E são os incentivos fiscais que têm atu-
ado de forma positiva nas regiões Centro Oeste, Norte e Nordeste, 
ajudando no crescimento econômico destas regiões. [Lopes(2008)]

No Estado de Goiás, o Fundo de Participação e Fomento à 
Industrialização do Estado de Goiás (FOMENTAR) foi o pioneiro 
neste segmento, sendo posteriormente substituído pelo programa 
PRODUZIR. Na década de 90, o FOMENTAR impulsionou a in-
dustrialização de Goiás, que até então caminhava lentamente, sen-
do o setor agrícola e pastoril as principais atividades da economia 
goiana. Este programa oferecia subsídios financeiros ao ICMS de 
70% do imposto gerado com prazo de até 10 anos para usufruto e 
pagamento, o que foi muito atrativo, já que naquela época a inflação 
ainda era muito alta. [Lopes(2008)]

Esta nova fase de crescimento industrial de Goiás proporcio-
nou a criação de pólos industriais em pontos estratégicos como o 
Distrito Agroindustrial de Aparecida de Goiânia (DAIAG), Distrito 
Agroindustrial de Anápolis (DAIA) e outros na região Metropolita-
na de Goiânia, o que facilitou a instalação das indústrias no Estado.

O FOMENTAR foi substituído pelo PRODUZIR em 2000 no 
Governo de Marconi Perillo através da Lei n. 13.591/00, com o in-
tuito de aperfeiçoar o programa de incentivos fiscais do Estado. Seu 
objetivo era o de contribuir com a expansão, modernização e diver-
sificação do setor industrial de Goiás, estimulando investimentos, 
renovação tecnológica e consequentemente o aumento da compe-
titividade estadual. 

Este programa permite uma redução do custo de produção 
das empresas beneficiadas, através do financiamento de até 73% do 
ICMS devido pelo período de até 15 anos. [Lei n. 13.591 de 18 de 
Janeiro de 2000]

De acordo com a Secretaria de Estado de Indústria e Comér-
cio (SIC) do Governo de Goiás, o PRODUZIR se divide em cinco 
segmentos: Microproduzir; Teleproduzir; Centroproduzir; Logpro-
duzir; e Comexproduzir.

O COMEXPRODUZIR foi instituído pela Lei n. 14.186/02 
com o objetivo de apoiar as operações de comércio exterior do Esta-
do de Goiás realizadas por empresa comercial importadora e expor-

carem, tais quais podemos citar a Indústria Automotiva e Máquinas 
Agrícolas com 10,57%, a Indústria Química com 4,64%, a Alcoo-
leira com 4,26% e a Farmacêutica com participação de 4,22%.
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tadora e/ou trading company, que trabalhem exclusivamente com 
estas operações. O mesmo consiste na concessão de crédito outor-
gado do ICMS, conforme consta no Art. 3° da Lei 14.186/2002: I.

Estes programas foram os principais responsáveis pelo cres-
cimento econômico de Goiás nos últimos anos, graças à vinda de 
grandes indústrias, como automobilísticas, farmacêuticas e outros, 
gerando assim benefícios diretos e indiretos para o Estado de Goiás 
e Brasil.

Goiás também conta, além destes programas de incentivo, 
com o aporte permanente dos recursos oferecidos pelo Fundo Cons-
titucional do Centro Oeste (FCO), que possibilita financiamentos 
de longo prazo para setores econômicos e boas perspectivas de in-
vestimento para as empresas. Este recurso é dividido da seguinte 
maneira: 29% para Goiás, 29% para Mato Grosso, 23% para Mato 
Grosso do Sul e 19% para o Distrito Federal. Criado em 1988, o 
FCO tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento econô-
mico e social do Centro-Oeste brasileiro. Em 2011, só em Goiás, o 
FCO financiou aproximadamente R$ 2.06 bilhões de investimen-
tos, sendo que 50,4% foram destinados aos empresários e 49,6% 
destinados às atividades rurais. [SEGPLAN12b]

Apesar dos incentivos fiscais serem um instrumento legítimo e 
necessário para o fomento de regiões emergentes como o Estado de 
Goiás, o mesmo acumulou algumas distorções ao longo dos anos, 
decorrentes da “guerra fiscal” entre os estados brasileiros prove-
nientes do abandono às políticas de desenvolvimento regional por 
parte do governo federal. Dentre estas distorções podemos citar a 
obrigação da constante elevação dos benefícios e de sua renova-
ção, o que gera uma perda na receita que impacta negativamente 
na capacidade de investimento do governo estadual no longo prazo. 
[Arriel; Castro(2010)]

Contudo, o fato é que esses programas foram realmente deci-
sivos para o aprofundamento do processo de transformação da eco-
nomia goiana, ao acelerar o desenvolvimento industrial e propor-
cionar uma maior integração e diversificação do tecido produtivo 
de Goiás.

5 Comércio Exterior Goiano

 Em 2011 as exportações de Goiás alcançaram um total de 
US$ 5,6 bilhões. A pauta exportadora reflete a vantagem comparati-
va do Estado, estando concentrada em produtos básicos, sobretudo 
commodities agrícolas conforme Tabela 4.

Tabela 4 - Principais Produtos Exportados - Goiás – 2011

Os produtos importados estão concentrados em produtos de 
alto valor agregado e são destinados principalmente às montado-
ras de veículos e máquinas agrícolas e insumos para as indústrias 
farmacêuticas e de fertilizantes instaladas no Estado. Os principais 
destinos dos produtos goianos em 2011 foram China, Países Baixos 
e Índia. Já os produtos importados foram originários principalmente 
da Coréia do Sul, Estados Unidos e Japão. [MDIC(2012)]

5.1 Balança Comercial de Goiás
Goiás apresentou grande crescimento nas exportações entre 

os anos de 2003 e 2011, conforme dados do MDIC. Crescimento 
este também observado nas importações, o que vem causando con-
tínuos déficits na Balança Comercial Goiana desde o ano de 2010. 
Estes déficits devem causar pouco impacto na economia goiana no 
curto prazo, devido ao acúmulo de reservas cambiais provenientes 
dos superávits alcançados nos anos anteriores. Porém, o Governo 
Estadual deverá tomar alguma providência no sentido de reverter 
este quadro, impulsionando e estimulando as exportações, a fim de 
evitar prejuízos maiores para a economia goiana no longo prazo.

      
 No acumulado de Janeiro a agosto de 2012, as exportações 

goianas alcançaram o valor total de US$ 4,6 bilhões. As importa-
ções neste mesmo período totalizaram US$ 3,4 bilhões, represen-
tando para a Balança Comercial de Goiás um superávit de US$ 1,2 
bilhões, conforme dados do MDIC e elaboração da SEGPLAN-
GO/ IMB /Gerência de Sistematização e Disseminação de Informa-
ções Socioeconômicas - 2012.

Ao se fazer um comparativo entre Goiás e Brasil, verifica-se 
que as exportações totais de Goiás em 2011 representaram 2,2% 
das exportações brasileiras, já as importações totais representaram 
2,5%. De janeiro a agosto de 2012, o total das exportações e impor-
tações goianas representaram respectivamente 2,9% e 2,3% do total 
brasileiro, o que mostra o ótimo desempenho do comércio exterior 
goiano neste ano de 2012. [SEGPLAN12d]

A corrente de comércio (soma das exportações e importações) 
do Estado de Goiás praticamente quadruplicou nos últimos sete 
anos. As exportações também obtiveram um bom desempenho nes-
te período, estando na maioria das vezes acima das importações. 
[SEGPLAN12d]

Em agosto/2011 as exportações goianas alcançaram a 11ª po-
sição no ranking nacional, com participação de 2,30%. Esta posição 
foi mantida em agosto/2012 com participação de 2,58%. Em agos-
to/2011 as importações goianas alcançaram a 12ª posição no ranking 
nacional e participação de 2,25%. Já em agosto/2012 subiram para a 
10ª posição, com participação de 2,54%. [SEGPLAN12d]

5.1.1 Desempenho do setor industrial nas exporta-
ções do Estado em 2012

O setor industrial teve um pequeno desempenho nas Expor-
tações do Estado de Goiás em 2012. Observa-se ainda um predo-
mínio da exportação de produtos primários na pauta exportadora 
de Goiás. O produto industrial com maior destaque em 2012 é de 
Veículos, suas partes e acessórios, com 0,01% de participação o que 
representa uma queda de 98,35% se comparado a agosto de 2011. 

Ao analisar as exportações por fator agregado, verifica-se que 
Goiás exportou em 2011, 75% de produtos básicos e 25% de indus-
trializados. Em 2012 esta relação foi de 78% de produtos básicos 
e 23% de industrializados no acumulado de janeiro a agosto. Os 
números deste capítulo 5 ressaltam o problema maior de Goiás, ou 
seja, que apesar da evolução dos indicadores industriais, o Estado 
continua dependente da exportação de produtos primários. O ca
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minho ideal seria, obviamente, aumentar a exportação de pro-
dutos industrializados.

6 Considerações Finais

De acordo com pesquisa realizada pelo IPEA em 2012, o Brasil 
vem perdendo desde 2005 o marketshare6  em praticamente todos 
os produtos, com exceção para as commodities e outros produtos 
como o Petróleo, por exemplo. A tendência à primarização das ex-
portações brasileiras não acontece somente pelo bom desempenho 
das commodities no mercado internacional, mas também pela perda 
de competitividade dos outros setores industriais, principalmente os 
mais intensivos em tecnologia. 

Esta perda de competitividade e de mercados para as exporta-
ções brasileiras de produtos com maior valor agregado se intensifi-
cou com a crise financeira mundial de 2008, com a forte valorização 
do real frente ao dólar e com o crescimento das exportações Chine-
sas para o mercado mundial. A crise econômica europeia também 
vem contribuindo para o desaquecimento das exportações indus-
triais brasileiras.

 O aumento no preço das commodities e o consequente au-
mento nas exportações nacionais esconderam a frágil realidade do 
baixo número de exportações de produtos de alto valor agregado, 
produzidos por empresas nacionais. De nada adianta esforços se 
persistirmos em exportar produtos com baixo valor agregado. Ba-
sear novamente as exportações em produtos primários seria come-
ter o mesmo erro do passado. Há também o perigo de atrelar nossa 
independência internacional à economia chinesa, dado a fragilidade 
desse novo ciclo de crescimento mundial.

A estratégia adotada pelo Brasil tem sido a de competir no 
mercado mundial por “preço” e não por “diferenciação”, fazendo 
com que as indústrias brasileiras somente desenvolvam novos pro-
cessos industriais e não produtos inovadores. Dessa forma, reduzem 
o custo de produção, porém não agregam nada de novo ao produto. 

O impacto de um processo de desindustrialização para o co-
mércio exterior goiano seria o de afastar o emprego qualificado e 
ao mesmo tempo provocar déficits crescentes em conta-corrente no 
balanço de pagamentos, pois mesmo que estes déficits possam ser 
financiados no curto-prazo, as reservas cambiais não seriam sufi-
cientes em longo prazo. A falta de investimentos no setor industrial 
causaria o sucateamento das indústrias locais, o que provocaria um 
aumento ainda maior das importações, já que a produção industrial 
não suportaria mais a demanda interna por estes produtos. 

Algumas das medidas que poderiam ser adotadas pelo governo 
federal para recuperar a competitividade externa perdida, seria uma 
reforma tributária que simplifique e desonere a produção nacional, 
o que permitiria que nossos preços se tornassem mais competitivos 
internacionalmente. Investimentos em infraestrutura e redução do 
custo de logística enfrentado pelos exportadores seria outra medida 
importante e que também poderia ser adotada pelo governo estadu-
al. Mas o mais importante de tudo seria aumentar os investimentos 
em educação e P&D, privilegiando o direcionamento dos recursos 
às indústrias de produção e tecnologia em detrimento dos exporta-
dores de commodities.

Não se trata de pôr fim à exportação de commodities e de pro-
dutos primários, afinal, faz-se necessário manter estes mercados os 
quais já somos líderes de exportação. Mas é necessário uma política 
ativa de inovação que consiga, a longo prazo, reverter esta tendên-
cia à desindustrialização. No curto prazo, a grande questão fica por 
conta da valorização cambial. É preciso que o governo federal atue, 

no sentido de reduzir a valorização do real ou neutralize as distor-
ções do câmbio sobre a estrutura produtiva do país.

Goiás, como mostrado neste artigo, está à frente da indústria 
nacional de alimentos, mineração, fármacos, fabricação de auto-
móveis e álcool. É também um dos Estados líderes na produção 
nacional de medicamentos genéricos. Porém, ainda está muito de-
pendente da exportação de produtos primários, o que o põe em risco 
de contrair a “doença holandesa”.

Todavia, ao contrário do que acontece no processo de desin-
dustrialização, o Estado de Goiás continua investindo em seu setor 
industrial a fim de atrair empresas de grande porte, e em políticas 
de incentivo a inovação. O Estado está atento às mudanças globais 
e está fazendo sua parte, evitando assim que a sua economia e con-
sequentemente a economia do país, entre para o caminho sem volta 
da desindustrialização.
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GERENCIAMENTO AUTOMATIZADO DE MÁQUINAS VIRTUAIS COM NAGIOS

ANTÔNIO PIRES DE CASTRO JÚNIOR, VILMAR ALVES TOLEDO JÚNIOR

FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL

Resumo: Administradores de redes têm, constantemente, o desafio de identificar problemas de rede e da infraestrutura de 
servidores, garantindo o bom funcionamento da estrutura e a qualidade dos serviços disponibilizados na rede. Porém, além de 
identificar, seria de suma importância que se tivesse uma forma automatizada para responder a esses determinados eventos de 
falha e de problemas, sem a necessidade de intervenção humana, possibilitando além de reportar os problemas, contorná-los, 
corrigindo uma situação em determinado evento programado. 

Palavras Chaves: Gerenciamento, servidores, Nagios, problema, reportar, corrigir.

Abstract: Network administrators have, constantly, the challenge of identifying network and server infrastructure problems, 
ensuring proper functioning of structure and quality of services available on the network. However, addition to identifying, 
would be of utmost importance to have an automated way to answer these certain failure events and problems, without the 
need of human intervention, allowing in addition to reporting problems, circumvent them, correcting a situation on a specific 
scheduled event.

Keywords: Network management, computer servers, Nagios, problem, report, correct.

1 Introdução

De acordo com o Cetic.br[1], a cada dia o uso de sistemas 
computacionais vem aumentando (ver Tabela 1) e nessa reali-
dade a necessidade de se ter sistemas de monitoramento e que 
implementem pró-atividade na detecção e correção de falhas em 
ambientes de servidores, em especial ambientes virtualizados, 
são necessidades constantes de quaisquer administradores de 
rede e servidores.

Dentre os sistemas de monitoramento Opensource mais 
utilizados atualmente[2] encontra-se o Nagios (ver Figura 1), já 
que “Afinal, segundo estimativas do Ethan, existem hoje mais 
de 400.000 instalações do Nagios no mundo, e em Abril de 2011 
foram feitos mais de 56.000 downloads.” [3], que será utilizada 
como ferramenta para desenvolvimento desse projeto.

“A ferramenta foi concebida como uma estrutura bastante 
sólida para monitoramento, programação e de alerta. Ela possui 
alguns recursos muito poderosos e, aproveitá-los, não é apenas 
uma questão de compreensão de como funciona a ferramenta, 
mas também como o ambiente que você está monitorando fun-
ciona.”[4]

O projeto tem como objetivo implementar a ferramenta 
para que ela possa responder, através de ações pré-determinadas 
e pré-programadas, às situações de erro ou falhas encontradas no 
funcionamento das infraestruturas computacionais.

O propósito do projeto é fazer as adaptações necessárias 
para implementar a ferramenta de modo que ela possa responder 
pró-ativamente às ações que ocorrerem, ou seja, para que ela 
possa executar determinada atividade baseada em eventos ocor-
ridos na rede ou em servidores.

1.1 Problema a ser abordado

A ferramenta atende muito bem a função de monitoramento 
e alerta de problemas e falhas na rede e em servidores, porém a 
ferramenta não é totalmente adequada no quesito de ações pró
-ativas na solução desses problemas identificados e reportados, 
pois não responde aos eventos. O que se pretende fazer é realizar 

as adaptações adequadas para que a ferramenta possa res-
ponder a uma situação em determinado evento programado.

Como num caso específico de falha numa máquina virtual, 
a ferramenta Nagios poderia solicitar remotamente ao Hypervi-
sor (software gerenciador de máquinas virtuais) que reiniciasse 
a máquina virtual em que houve a falha, para que a máquina 
virtual volte a funcionar normalmente.

Tabela 1: Posição dos países por número de hosts
(Fonte: Cetic.br)
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1.2 Objetivos

1.2.1 Geral

O projeto pretende gerar um conteúdo de conhecimento 
que permita que administradores de rede e de servidores pos-
sam, através da ferramenta Nagios e das adaptações propostas 
por esse artigo, responder aos determinados eventos de falha e 
de problema, possibilitando contornar o problema, corrigindo 
uma situação em determinado evento programado.

Figura 1: Pesquisa LinuxQuestion.org 2011
(Fonte: LinuxQuestions.org 2011)

1.3 Objetivos Específicos

Podemos com este projeto ajudar as empresas nas soluções 
de problemas de rede e servidores, pois a ferramenta Nagios 
poderá ser adaptada para auxiliar na ação pró-ativa e contribuir 
na solução desses problemas, melhorando sobremaneira a dis-
ponibilidade e a segurança de forma pró-ativa.

Também auxiliar os administradores de redes e servidores 
a otimizar o tempo necessário para solucionar problemas, já que 
a ferramenta Nagios teria uma abordagem mais eficiente para 
solucionar ou contribuir para soluções de problemas e, eventu-
almente, a ferramenta teria uma versatilidade maior por poder 
ser programada para, além de monitorar e reportar, solucionar 
um problema.

1.4 Justificativa

Entre os sistemas de monitoramento Opensource mais usa-
dos atualmente estão o Nagios[2], que será usado como ferra-
menta para desenvolvimento desse projeto, já que é uma ferra-
menta bastante conhecida e difundida no ambiente de gerência 
de redes, é livre e poderá ser adaptada da melhor maneira para 
que se possa atingir os objetivos.

É uma ferramenta bastante utilizada para atender as polí-
ticas de segurança das empresas e bastante eficiente no diag-
nóstico e informação de problemas, logo também poderá ser 
programada e adaptada no tratamento desses eventos da rede 
e na solução desses problemas, tornado o ambiente muito mais 
disponível.

1.5 Estrutura do Artigo

Este artigo foi dividido em partes que deixarão sua leitura 
e entendimento mais fáceis.

O tópico 1 apresenta a parte introdutória do trabalho, in-
cluindo os objetivos, gerais e específicos, a justificativa e a es-
trutura.

O tópico 2 traz informações conceituais sobre as tecnolo-
gias empregadas no trabalho e sobre o software que será usado 
para atingir os objetivos propostos pelo artigo.

O tópico 3 apresenta a implementação da ferramenta, in-
cluindo instalar e configurar o software Nagios para funciona-
mento básico de monitoramento e relatórios.

No tópico 4 serão realizadas as alterações necessárias para 
atender as expectativas do artigo em relação à ferramenta e será 
descrito as alterações necessárias para atingir os objetivos pro-
postos.

O tópico 5 apresenta os resultados obtidos durante o le-
vantamento dos dados usando a ferramenta e as modificações 
propostas e as conclusões.

O tópico 6 finaliza apresentando as referências bibliográ-
ficas. 

2 Conceitos

2.1 Gerenciamento

“Gerenciar um sistema consiste em supervisionar e contro-
lar seu funcionamento para que ele satisfaça aos requisitos tanto 
dos seus usuários quanto dos seus proprietários.” [8].

Softwares de gerenciamento e monitoramento auxiliam os 
usuários e, principalmente, os administradores a identificar e 
gerenciar falhas na rede ou na infraestrutura que afetam direta e 
indiretamente a disponibilidade dos serviços.

Segundo Stallings, o gerenciamento e a monitoração de 
redes de computadores devem ser vistas como atividades de ex-
trema importância para o bom funcionamento de uma rede de 
computadores, uma vez que, sem essas operações de gerencia-
mento, um sistema de rede de computadores locais não conse-
guirá manter-se ativo e funcional por muito tempo. No caso das 
grandes redes corporativas, em particular, podem estar sujei-
tas à total desordem caso não sejam executadas estas funções. 
Além da possibilidade de agir reativamente às falhas, as tarefas 
gerenciais de rede também podem ser proativas no sentido de 
prevenir, detectar e agir corretivamente no caso de possíveis 
problemas.[9]

2.2 Monitoramento

Monitoramento pode ser visto como um processo usado 
para obter informações sobre elementos de um sistema. Estas 
informações nos ajudam a compreender a situação atual do sis-
tema e a sua configuração, nos dão estatísticas do seu uso e 
seu desempenho, além de informações sobre a topologia desse 
sistema e também pode nos informar sobre erros desse sistema. 
[12]

O processo de todo monitoramento deve ser compreendido 
como um conjunto de serviços e técnicas usados para coletar, 
processar, armazenar e disponibilizar estas informações de for-
ma a serem melhor entendidas pelos usuários.

2.3 Virtualização

Virtualização pode ser compreendida como “uma técnica 
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que permite a execução de múltiplos sistemas operacionais e de 
suas aplicações em máquinas virtuais sobre uma única máqui-
na física. Entretanto, o conceito de virtualização é mais amplo. 
Segundo a EMA (Enterprise Management Association), virtu-
alização é a técnica que “mascara” as características físicas de 
um recurso computacional dos sistemas, aplicações ou usuários 
que os utilizam.” [10].

2.4 Ferramenta Nagios

Existem várias ferramentas disponíveis que fazem o ge-
renciamento e o monitoramento de serviços de infraestrutura 
de servidores. Nesse projeto usaremos a ferramenta Nagios, um 
software livre, que além do código-fonte, temos à disposição 
uma infinidade de documentação disponível, tanto no sítio ofi-
cial quanto em diversos livros e ainda outros sítios na Internet.

Outra vantagem dessa ferramenta é ter a disponibilidade 
da utilização de um livro licenciado livremente e muito conhe-
cido no ambiente de monitoramento usando a ferramenta Na-
gios, chamado “The Nagios Book”.

Além dessa literatura, é possível que seja necessário um 
estudo no código-fonte da ferramenta, para que ele possa ser al-
terado ou ajustado, possibilitando atingirmos o objetivo de ob-
ter a resposta pró-ativa aos eventos gerados, tornando possível 
a execução remota de comandos nos dispositivos monitorados.

3 Instalação e configuração da ferramenta Nagios
Será feita a apresentação de uma instalação básica do 

software Nagios, porém vale ressaltar que existem inúmeras 
nuances na instalação de um software, em especial em plata-
formas Linux, já que existem inúmeras distribuições e versões 
diferentes, cada uma com sua peculiaridade e que não se tem o 
objetivo de exaurirmos todas essas possibilidades de instalação 
nesse artigo.

3.1 Pré-Requisitos

Os pré-requisitos dependem diretamente da versão e da 
distribuição Linux que está se executando. Para nosso trabalho, 
estaremos usando o OpenSuSE Linux, mas no geral, além do 
sistema operacional instalado e funcionando, conectado a uma 
rede e operando normalmente, precisamos dos seguintes itens 
de software:

•  Servidor WEB Apache
•  Linguagem de script PHP, embarcada ao servidor 

WEB
•  Compilador GCC
•  Bibliotecas de desenvolvimento GD

É necessário ter os pacotes correspondentes aos requisitos 
antes de iniciar a instalação do Nagios propriamente. No caso 
da distribuição OpenSuSE isso pode ser feito com a ferramenta 
da distribuição chamada YaST (vide Figura 2).

3.2 Instalação

A instalação do software pode ser feita através de um paco-
te de software previamente compilado, empacotado pela equipe 
da distribuição e distribuído juntamente com a distribuição, que 
no caso do OpenSuSE são um conjunto de arquivos com a ex-
tensão ‘.rpm’. A outra opção é compilar o software a partir do 
código-fonte, distribuído pelo sítio oficial do software.

A primeira opção pode ser feita facilmente através da fer-
ramenta YaST e será usada como demonstração neste artigo, 
bastando para isso, executar a ferramenta, selecionar a opção 
“Software” do menu e depois vá na opção “Gerenciamento de 
Software”. Dentro dessa opção, basta selecionar o filtro “Pes-
quisar” e digitar “nagios” na frase de pesquisa. Após isso, 
basta selecionar os pacotes necessários e selecionar a opção 
“Aceitar” que a ferramenta fará o resto. Em geral, os pacotes 
pré-compilados já disponíveis são de versões inferiores aos da 
versão do código-fonte disponível, nesse caso temos a mesma 
versão 3.4.1 disponibilizada pela distribuição que será utiliza-
da.

Figura 2: Ferramenta de Gerenciamento da distribuição OpenSuSE (YaST)
(Fonte: Própria)

Na segunda forma, que é mais genérica e pode ser usada em 
qualquer distribuição, iremos fazer download do código-fonte 
do software e fazer a instalação a partir dele. Para isso, basta 
abrir um Shell no servidor e executar o comando wget passando 
como parâmetro a URL do arquivo (na data de criação desse 
artigo, a versão disponível para download é a 3.4.1 do Nagios 
Core). Na versão atual, a URL que iremos utilizar, será o ca-
minho:  http://prdownloads.sourceforge.net/sourceforge/nagios/
nagios-3.4.1.tar.gz (vide Figura 3).

Figura 3: Execução do comando WGET
(Fonte: Própria)
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Figura 4: Execução da descompactação do arquivo
(Fonte: Própria)

É necessária a criação de um usuário e de dois grupos sobre 
os quais os processos do Nagios serão executados. Para fazer 
essas criações necessárias, execute os seguintes comandos:

/usr/sbin/useradd -m nagios
/usr/sbin/groupadd nagios
/usr/sbin/usermod -G nagios nagios
/usr/sbin/groupadd nagcmd
/usr/sbin/usermod -G nagcmd nagios
/usr/sbin/usermod -G nagcmd wwwrun

Após essas criações de usuário e grupos e de posse do ar-
quivo do código-fonte, passaremos à descompactação dele e a 
posterior execução dos passos para a instalação. Para descom-
pactar usaremos o comando tar com os parâmetros adequados 
(tar xvfz nomedoarquivo.tar.gz) (vide Figura 4).

Após a descompactação, executaremos os passos padrão de 
instalação de programas no Linux: ./configure, make all e make 
install. Talvez seja preciso adequar algum detalhe à máquina 
onde se está tentando executá-lo, para fazer isso é necessário 
passar parâmetros adequados para o comando ./configure, po-
rém não entraremos nesses detalhes pois não é esse o objetivo 
do artigo.

3.3 Configuração Básica

A ferramenta Nagios já é distribuída com modelos de arqui-
vos de configuração que podem ser usados e ajustados de acordo 
com o ambiente onde será executado.

A configuração pode ser feita através apenas de um arquivo 
de configuração único, em geral chamado nagios.conf que fica 
no diretório /etc/nagios, porém, dependendo da infra-estrutura 
que se precise monitorar, é mais interessante dividir as configu-
rações em vários arquivos, de modo a tornar a leitura e interpre-
tação das configurações mais fácil.

No caso desses modelos que vêem junto com o software, 
eles apresentam uma configuração “distribuída”, ou seja, divi-
dem as configurações em alguns arquivos de modo a facilitar a 

leitura e compreensão do ambiente monitorado.

3.4 Configuração do Agente

A configuração do agente depende do Sistema Opera-
cional que será monitorado. No caso dos Sistemas Operacio-
nais Linux, pode-se utilizar o NRPE (Nagios Remote Plugin 
Executor), já no caso dos Sistemas Operacionais Windows, 
utilizamos o NSClient++.

No âmbito de outros dispositivos com sistemas em-
barcados ou dispositivos com funcionalidades específicas 
(p.ex. switches, roteadores, etc.), pode-se utilizar o proto-
colo SNMP (Simple Network Management Protocol), que 
também pode ser utilizado para monitoramento de qualquer 
Sistema Operacional, desde que esse serviço esteja instala-
do, configurado e em execução.

4 Ambiente de Estudo de Caso

Será criado um ambiente para estudo de caso que conta-
rá com três servidores virtuais e dois equipamentos de rede 
(um switch e um roteador sem fio) (vide Figura 5).

Destes servidores virtuais, será um servidor Linux, sen-
do monitorado pelo plugin NRPE, um servidor Windows, 
sendo monitorado pelo plugin NSClient++, além do próprio 
servidor Nagios que se auto-monitorará utilizando-se do 
plugin de monitoramento local. Já os equipamentos de rede, 
serão monitorados através do protocolo SNMP.

Figura 5: Ambiente de Estudo de Caso
(Fonte: Própria)

4.1 Monitoramento dos Servidores

Nesse ambiente proposto, serão monitorados basica-
mente a conectividade entre o servidor Nagios e o servidor 
monitorado, além de informações do servidor como: a carga 
da Central Process Unit (CPU), o uso da memória Random 
Access Memory (RAM), o espaço em disco, a quantidade de 
processos em execução e o tempo que a máquina está ligada 
(chamado no normalmente de uptime).

No caso do servidor Windows, será monitorada também 
a versão do agente NSClient++ e, no caso do servidor Linux, 
será monitorado também o número total de processos em 
execução, o uso da memória de troca (swap), a quantidade 
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de usuários logados no servidor e a execução de dois 
serviços (acesso remoto via Secure Shell (SSH) e o servidor 
WEB Apache).
4.2 Monitoramento dos Dispositivos de Rede

Nos dispositivos de rede, serão monitorados, além da 
conectividade entre o servidor Nagios e estes, o tempo que 
o dispositivo está ligado (uptime) e o estado de operação das 
portas de cada dispositivo.

4.3 Outras possibilidades de monitoramento

É importante esclarecer que existem inúmeras possibi-
lidades de configurações e de recursos a serem monitorados, 
porém, devido a essa grande gama de possibilidades e pecu-
liaridades, não se tem o objetivo de exaurirmos todas essas 
configurações.

4.4 Dados do estudo de caso

No estudo de caso, após todas as configurações feitas, 
todos os servidores instalados e em execução, todos os dis-
positivos ligados, todos os serviços necessários ativados e 
todas as conexões feitas, passou-se a observar os dados mo-
nitorados pelo Nagios.

Para acesso à interface WEB do Nagios, basta acessar 
a URL (Universal Resource Location) http://<IP_do_servi-
dor_Nagios>/nagios/. Após efetuar logon com o usuário na-
giosadmin e a senha nagiosadmin (usuário e senhas padrão, 
mas que devem ser alteradas num ambiente de produção), 
tem-se acesso às páginas contendo o conteúdo dos monitora-
mentos em execução.

O primeiro link abaixo da opção de menu “Current Sta-
tus”, da uma visão global do estado de todo o ambiente em 
monitoramento, é a opção “Tactical Overview” (vide Figura 
6).

Na tela de “Hosts” (vide Figura 7), observam-se todos 
os dispositivos que estão sendo monitorados e se estes estão 
ativos ou não.

Figura 6: Tela de “Tactical Overview”, que dá uma visão global de todo o 
ambiente em monitoramento

(Fonte: Própria)

Figura 7: Tela de “Hosts” em monitoramento
(Fonte: Própria)

Na tela de “Services” (vide Figura 8), observam-se to-
dos os serviços e/ou recursos que estão sendo monitorados, 
agrupados por cada dispositivo em monitoramento, e seu es-
tado naquele momento.

Dependendo da configuração feita no Nagios, pode-se 
utilizar os links de grupos de hosts e grupo de serviços. Exis-
tem outros links que mostram um conjunto de serviços com 
problemas, para a geração de relatórios e de administração 
do sistema Nagios.

4.5 Recuperação de falhas automatizada

No caso de falhas, o Nagios reportará essa falha, tanto na 
interface WEB quanto enviando e-mail, caso essa configuração 
estiver devidamente feita. Porém, para um administrador de rede 
e servidores, tão importante quanto ser avisado de uma falha, é 
a recuperação dessa falha no menor período de tempo possível.

Para auxiliar nessa recuperação de falhas, pode-se configu-
rar o Nagios para executar comandos remotamente, nos disposi-
tivos monitorados, que podem recuperar-se das falhas e voltar o 
servidor ou os recursos ao correto funcionamento.

Uma das formas mais simples de executar comandos remo-
tamente, é através dos próprios plugins que fazem o monitora-
mento, o NRPE e o NSClient++, que possuem essa capacidade 
de executar scripts que tenham sido previamente criados nos 
servidores que estão sendo monitorados através destes scripts.

Figura 8: Tela de “Services” em monitoramento
(Fonte: Própria)

Jul/Dez 2013



27
Revista Tecnologia da Informação Aplicada

Outra opção seria o uso de um plugin chamado “check_by_
ssh”, que está presente como um pacote previamente compila-
do na distribuição Linux usada no ambiente de estudo de caso 
(OpenSuSE), porém esse plugin somente pode ser usado em dis-
positivos que aceitem conexões Secure Shell (SSH).

Caso a instalação tenha sido feita através do código-fonte ou 
usando pacote previamente compilado em outras distribuições, 
esse plugin pode ser baixado do sítio oficial de plugins http://
www.nagiosplugins.org (atualmente na versão 1.4.16).

Essa opção pode ser usada em qualquer dispositivo que pos-
sa receber uma conexão Secure Shell (SSH), porém, no caso de 
não haver essa possibilidade, pode-se utilizar também as funcio-
nalidades de “escrita” do protocolo SNMP, que permitiriam a exe-
cução de comandos e scritps remotamente.

Nesse estudo de caso, será usado o plugin NRPE, já que este 
está sendo usado para o monitoramento das máquinas e serviços, 
é portável, já que pode ser executado tanto em servidores Linux 
quanto em servidores Windows (através da compatibilidade do 
plugin NSClient++), tem configuração simples, bastando ape-
nas acrescentar os comandos que deverão ser executados remo-
tamente.

4.6 Configuração do Ambiente

No ambiente de estudo de caso, foram feitas as configura-
ções adequadas necessárias para essa execução remota de scripts 
para recuperação no caso de falhas. Para testar, estão sendo mo-
nitorados dois serviços por servidor, no servidor Linux temos os 
serviços Secure Shell (SSH) e Hypertext Tranfer Protocol 
(HTTP) sendo monitorados e, no servidor Windows, temos os 
serviços Spooler e Terminal Service sendo monitorados.

Ao detectar uma falha no serviço, o estado desse serviço 
muda entre estados pré-definidos no Nagios (OK, WARNING, 
CRITICAL), mudando esse estado, o Nagios executa um mani-
pulador de eventos (event_handler) configurado no serviço. É 
através dessa configuração que podemos executar remotamente o 
script que reiniciará o serviço.

É importante que, assim como na configuração do monitora-
mento, o “comando” que será chamado internamente pelo Nagios, 
deverá ter sido previamente criado no arquivo de configuração do 
plugin (NRPE ou NSClient++), apontando corretamente para 
o script que deverá ser executado. Esse script deverá tratar todas 
as mudanças de estado, como exemplo, será usado o script dispo-
nibilizado e baixado através da URL http://www.techadre.com/si-
tes/techadre.com/files/event_handler_script_0.txt, que deverá ser 
adaptado ao ambiente de estudo de caso proposto.

No caso do ambiente monitorado ser Linux, é importante 
lembrar que todos os comandos executados pelo plugin têm as 
permissões do usuário que executa o NRPE, em geral o usuário 
“nagios”. Em geral, como se precisa reiniciar serviços ou recupe-
rar falhas, existe a necessidade de execução de comandos do sis-
tema ou que tenham permissão de administrador (root no Linux), 
nesse caso, precisa-se configurar o módulo de política de seguran-
ça SUDO para que o usuário “nagios” passe a ter permissões do 
usuário “root”, ou do usuário que precisa executar os comandos.

Já no caso do ambiente monitorado Windows, como o plugin 
já é executado como um serviço do sistema, ele possui as mesmas 
permissões do sistema, conseguindo executar todos os comandos 
necessários para recuperar de falhas ou reiniciar serviços.

Outra configuração importante a fazer, é permitir que parâ-
metros sejam passados aos scripts que serão executados remo-
tamente, já que a configuração padrão tanto do NRPE quanto do 

NSClient++ não permitem que parâmetros sejam passados aos 
scripts que serão executados remotamente, uma vez que essa 
configuração implica em uma questão de segurança.

De qualquer forma, para minimizar os problemas de segu-
rança, no plugin NRPE deve-se utilizar uma configuração que 
permita conexão ao plugin apenas de um único endereço IP, no 
caso o endereço do servidor Nagios (parâmetro allowed_hosts). 
Já no caso do plugin NSClient++, além desse mesmo parâmetro, 
deve-se utilizar o parâmetro “password” que exigirá senha em 
toda comunicação do servidor com o plugin.

A necessidade de passagem de parâmetros aos scripts se dá 
pela forma como o tratamento de eventos do Nagios funciona. 
Uma vez que sempre que há uma mudança do estado do serviço 
entre os estados pré-determinados, o manipulador de eventos cha-
mará o script apontado pela configuração (event_handler) para 
aquele serviço, passando como parâmetros os estados atuais do 
serviço.

Assim, é importante que o próprio script que será executa-
do remotamente no servidor monitorado, trate todas as mudanças 
de estado possíveis, executando os comandos necessários para 
restaurar o serviço apenas quando for realmente preciso, ou seja, 
apenas quando o estado do serviço estiver em “CRITICAL” que 
indica que o serviço está com falha realmente.

4.7 Recuperação de Máquinas Virtuais

No caso de problemas graves com as máquinas virtuais, 
como perda de conectividade, onde não seja possível apenas rei-
niciar um serviço ou mesmo ter acesso ao plugin dela para exe-
cução de comandos que recuperem a falha, pode ser necessário 
reiniciar a máquina virtual completamente. Nesse caso, precisa-se 
executar comandos no servidor de máquinas virtuais que reini-
ciem essas máquinas.

Dessa forma, no ambiente de estudo de caso, acrescentou-se 
a máquina real na lista de máquinas monitoradas e instalou-se o 
plugin NRPE também nesse servidor. Assim, além da possibili-
dade de monitorá-lo, tem-se a capacidade de executar scripts que 
desliguem, liguem ou reiniciem as máquinas virtuais com proble-
mas.

As configurações necessárias nesse servidor são as mes-
mas usadas nas próprias máquinas virtuais, porém, o parâmetro 
“event_handler” no servidor Nagios, deve ser configurado de 
forma diferente, pois deverá ser um script que receberá o ende-
reço IP do servidor de máquinas virtuais e o nome da máquina 
virtual com problemas.

É importante que o nome da máquina virtual usado nas con-
figurações do software de virtualização (Hypervisor) seja o mes-
mo nome configurado no Nagios, já que é através da passagem 
como parâmetro, desse nome configurado, que o plugin passará ao 
servidor de máquinas virtuais qual máquina deverá ter sua falha 
grave tratada.

4.8 Implementação do Event Handler para automa-
tização da reinicialização de serviços

No acontecimento de uma falha de um serviço que está ro-
dando na máquina virtual, o estado do serviço mudará de “OK” 
para “CRITICAL” e o servidor Nagios executará o comando con-
figurado no parâmetro “event_handler” do serviço específico.
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NSClient++ não permitem que parâmetros sejam passados 
aos scripts que serão executados remotamente, uma vez que essa 
configuração implica em uma questão de segurança.

De qualquer forma, para minimizar os problemas de segu-
rança, no plugin NRPE deve-se utilizar uma configuração que 
permita conexão ao plugin apenas de um único endereço IP, no 
caso o endereço do servidor Nagios (parâmetro allowed_hosts). 
Já no caso do plugin NSClient++, além desse mesmo parâmetro, 
deve-se utilizar o parâmetro “password” que exigirá senha em 
toda comunicação do servidor com o plugin.

A necessidade de passagem de parâmetros aos scripts se dá 
pela forma como o tratamento de eventos do Nagios funciona. 
Uma vez que sempre que há uma mudança do estado do serviço 
entre os estados pré-determinados, o manipulador de eventos cha-
mará o script apontado pela configuração (event_handler) para 
aquele serviço, passando como parâmetros os estados atuais do 
serviço.

Assim, é importante que o próprio script que será executa-
do remotamente no servidor monitorado, trate todas as mudanças 
de estado possíveis, executando os comandos necessários para 
restaurar o serviço apenas quando for realmente preciso, ou seja, 
apenas quando o estado do serviço estiver em “CRITICAL” que 
indica que o serviço está com falha realmente.

4.7 Recuperação de Máquinas Virtuais

No caso de problemas graves com as máquinas virtuais, 
como perda de conectividade, onde não seja possível apenas rei-
niciar um serviço ou mesmo ter acesso ao plugin dela para exe-
cução de comandos que recuperem a falha, pode ser necessário 
reiniciar a máquina virtual completamente. Nesse caso, precisa-se 
executar comandos no servidor de máquinas virtuais que reini-
ciem essas máquinas.

Dessa forma, no ambiente de estudo de caso, acrescentou-se 
a máquina real na lista de máquinas monitoradas e instalou-se o 
plugin NRPE também nesse servidor. Assim, além da possibili-
dade de monitorá-lo, tem-se a capacidade de executar scripts que 
desliguem, liguem ou reiniciem as máquinas virtuais com proble-
mas.

As configurações necessárias nesse servidor são as mes-
mas usadas nas próprias máquinas virtuais, porém, o parâmetro 
“event_handler” no servidor Nagios, deve ser configurado de 
forma diferente, pois deverá ser um script que receberá o ende-
reço IP do servidor de máquinas virtuais e o nome da máquina 
virtual com problemas.

É importante que o nome da máquina virtual usado nas con-
figurações do software de virtualização (Hypervisor) seja o mes-
mo nome configurado no Nagios, já que é através da passagem 
como parâmetro, desse nome configurado, que o plugin passará ao 
servidor de máquinas virtuais qual máquina deverá ter sua falha 
grave tratada.

4.8 Implementação do Event Handler para automa-
tização da reinicialização de serviços

No acontecimento de uma falha de um serviço que está ro-
dando na máquina virtual, o estado do serviço mudará de “OK” 
para “CRITICAL” e o servidor Nagios executará o comando con-
figurado no parâmetro “event_handler” do serviço específico.

Tabela 2: Definição do monitoramento do serviço nas configurações do servidor 
Nagios(Fonte: Própria)

Nesse caso, o comando “nrpe_remote_exec” será exe-
cutado recebendo como parâmetros “reinicia-http”, que é o 
nome do script configurado no plugin NRPE da máquina 
monitorada e que será executado, “$SERVICESTATE$”, 
que é o estado do serviço da máquina monitorada e com 
erro, “$SERVICESTATETYPE$”, que é o tipo do estado do 
serviço dessa máquina e “$SERVICEATTEMPT$”, que é o 
número de vezes que o servidor Nagios tentou testar o servi-
ço desde a mudança de estado, conforme Tabela 2.

Nas configurações de definições de comandos do ser-
vidor Nagios, vide Tabela 3, foi criada uma entrada com 
o nome “nrpe_remote_exec” que utiliza uma linha de co-
mando praticamente igual à linha de comando do monitora-
mento, com a inclusão do parâmetro “-a $ARG2$”, através 
do qual será possível passar os parâmetros necessários, via 
rede, para que o plugin possa executar o script na máquina 
com falha.

Tabela 3: Definição do comando de manipulação de eventos nas configurações 
do servidor Nagios

Nas configurações do plugin NRPE na máquina mo-
nitorada, foi adicionada a definição do comando que é 
chamado pelo servidor Nagios, conforme Tabela 4. Nesse 
comando, temos o nome do script que está no disco da má-
quina monitorada e que foi criado para tratar os parâmetros 
(“$ARG1$”, “$ARG2$” e “$ARG3$”) que serão passados 
pelo servidor Nagios, conforme passado pelo comando exe-
cutado pelo parâmetro “event_handler”, de modo a reiniciar 
o serviço apenas quando realmente necessário, já que esse 
manipulador de eventos é sempre executado em toda mu-
dança do estado do serviço.

Tabela 4: Definição do comando que executará o script na máquina monitorada
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No caso de máquinas com sistema operacional Linux, 
o plugin roda com as permissões do usuário “nagios”, por-
tanto não pode executar comandos de reinicialização de 
serviços. Para solucionar esse problema, deve-se editar as 
configurações do módulo de política de segurança SUDO 
com os dados que permitam esse usuário executar o co-
mando necessário para reiniciar o serviço, “/sbin/service”, 
por exemplo, conforme Tabela 5.

Tabela 5: Trecho de configuração necessária pelo módulo de política de segu-
rança SUDO

No script que será executado pelo plugin NRPE, con-
forme Tabela 6, deve-se tratar todos os estados dos ser-
viços, o tipo do estado do serviço e a quantidade de ve-
zes que o serviço foi testado. É importante verificar com 
antecedência essas quantidades, já que elas dependem do 
plugin e do serviço que esteja sendo testado.

Tabela 6: Script que é executado pelo plugin NRPE na máquina com falha num 
serviço, no exemplo o serviço SSH.

4.9 Implementação do Event Handler para automati-
zação da reinicialização de máquinas virtuais

No caso de falhas mais graves, onde o acesso à máquina 
virtual não seja possível, ou por falta de conectividade ou pelo 
fato da máquina ter travado ou ter ficado inoperante, pode-se 
aproveitar da infraestrutura de virtualização para forçar uma rei-
nicialização da máquina, de modo a fazê-la voltar à operação 
normal.

Essa operação utiliza-se da mesma idéia de execução remo-
ta de scripts, usada para reiniciar serviços com problemas nas 
máquinas virtuais, para forçar uma reinicialização dessas máqui-
nas virtuais, porém, nesse caso, aproveitando da tecnologia de 
virtualização usada e utilizando a conexão com o plugin NRPE 
que estiver rodando no servidor de máquinas virtuais (Hypervi-
sor). Ou seja, no caso de falhas das máquinas virtuais, o servidor 
Nagios se conectará ao plugin do servidor de máquinas virtuais 
e executará remotamente os comandos para reiniciar as máqui-
nas virtuais com falha.

Desta forma, toda a configuração é bastante similar à con-
figuração feita para monitoramento e reinicialização de um úni-
co serviço com falha em uma máquina virtual, porém deve-se 
monitorar a conectividade com a máquina virtual e, no caso de 
falhas de comunicação com essa máquina, o servidor Nagios 
deverá comunicar com o plugin NRPE do servidor de máqui-
na virtuais, solicitando a ele que reinicie a máquina virtual com 
problema.

Assim, na definição do serviço de teste de conectividade 
“PING”, será acrescentado o parâmetro “event_handler” que 
apontará para um novo comando, “nrpe_remote_exec_rm”, 
que deverá ser criado e receberá os parâmetros “reinicia-vm”, 
comando chamado pelo plugin NRPE rodando no servidor 
real, “$SERVICESTATE$”, que é o estado do serviço com erro, 
“$SERVICESTATETYPE$”, que é o tipo do estado desse ser-
viço e “$SERVICEATTEMPT$”, que é o número de vezes que 
o servidor Nagios tentou testar a conectividade com a máquina 
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virtual desde a mudança de estado desse serviço, conforme 
Tabela 7.

Tabela 7: Definição do monitoramento do serviço de teste de conectividade de 
uma máquina virtual nas configurações do servidor Nagios

Em caso de problemas de conectividade do servidor Nagios 
com a máquina virtual específica, pois nesse caso está sendo uti-
lizada a verificação do serviço PING, o “event_handler” desse 
serviço é chamado que se conectará ao plugin NRPE do servidor 
de máquinas reais (Hypervisor), já que não possui conectividade 
com o plugin NRPE da máquina virtual, chamando o comando 
previamente configurado que culminará com a reinicialização da 
máquina virtual com problemas, o que possivelmente trará nova-
mente a máquina ao seu correto funcionamento.

Assim, no arquivo commands.cfg, deverá ser criada a defi-
nição de um novo comando chamado “nrpe_remote_exec_rm” 
que é semelhante ao comando usado para reiniciar serviços, po-
rém foram alterados alguns parâmetros (vide Tabela 8). Neste co-
mando, precisa-se passar como parâmetro o endereço do servidor 
de máquinas virtuais. Para isso foi criada uma constante chamada 
“$USER8$” no arquivo resources.cfg que aponta para o ende-
reço IP do servidor de máquinas virtuais (Hypervisor). Outros 
parâmetros também foram acrescentados, um tempo limite maior 
(60 segundos) para aguardar o retorno da saída da execução do 
comando e o “$HOSTNAME$”, que é o nome da máquina vir-
tual apresentando problemas no monitoramento e que somente 
podem ser recuperados através de reinicialização da máquina.

Tabela 8: Definição do comando de manipulação de eventos nas configurações 
do servidor Nagios, usado para controlar máquinas virtuais

No arquivo de configurações do plugin NRPE na má-
quina real (Hypervisor), deve-se adicionar a definição do 
comando que será chamado pelo servidor Nagios e será res-
ponsável por reiniciar as máquinas virtuais, conforme Ta-
bela 9.

Tabela 9: Definição do comando que executará o script na máquina real 
(Hypervisor)

 O comando contém o nome do script, que deve existir 
no disco da máquina real (Hypervisor) e que deverá tratar 
todos os parâmetros (“$ARG1$”, “$ARG2$”, “$ARG3$” e 
“$ARG4$”) que serão passados pelo servidor Nagios. Esses 
parâmetros serão passados pelo comando executado pelo 
parâmetro “event_handler” e servirão para identificar real-
mente quando será necessária a reinicialização da máquina 
virtual, já que esse manipulador de eventos é sempre execu-
tado em toda mudança do estado do serviço.

Como na implementação do “Event Handler” para auto-
matização da reinicialização de serviços, nas máquinas com 
sistema operacional Linux, o plugin executa com as permis-
sões do usuário “nagios”, portanto, dependendo do software 
de virtualização utilizado, pode ser necessário executar co-
mandos como outro “root” ou outro usuário. Para solucionar 
esse problema, basta editar as configurações do módulo de 
política de segurança SUDO com os dados que permitam o 
usuário “nagios” execute os comandos necessários como o 
usuário com permissão para administrar o software de vir-
tualização, “/usr/bin/VBoxManage”, por exemplo, conforme 
Tabela 10.

Tabela 10: Trecho de configuração necessária pelo módulo de política de 
segurança SUDO

Também no script que será executado pelo plugin 
NRPE da máquina real, como mostra a Tabela 11, devem ser 
tratados todos os estados do serviço de monitoramento, o 
tipo do estado desse monitoramento e a quantidade de vezes 
que o serviço foi testado após a última mudança de estado. É 
importante verificar com antecedência essas quantidades, já 
que elas dependem do plugin e do serviço que esteja sendo 
testado.
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Tabela 11: Script que é executado pelo plugin NRPE na máquina real e que 
reinicializará a máquina virtual

5 Conclusão

O constante desafio dos administradores de rede em 
identificar e solucionar possíveis falhas e problemas, garan-
tindo o correto funcionamento de toda a infraestrutura e a 
qualidade dos serviços disponibilizados, pode ser facilitado 
usando as ferramentas de monitoramento disponíveis, como 
o software Nagios. Ela é uma ferramenta muito relevante 
para gerência de rede e importante para ser usada por todos 
os administradores.

A tarefa de administrar uma rede nos dias de hoje é um 
trabalho muito complexo e difícil. Essa tarefa pode se tornar 
ainda mais intrincada e confusa quando se tratam de redes 
de altas taxas de tráfegos e de altas necessidades de dispo-
nibilidades, tendo sempre muitos acessos e onde não devem 
existir indisponibilidades ou problemas de sobrecargas que 
poderiam afetar o uso dos usuários e o desempenho da rede. 
Nesse ambiente, a gerência de rede é essencial ter um me-
canismo pró-ativo que pode garantir esses requisitos. Para 
implementar a gerência da rede é altamente recomendado 
utilizar ferramentas como a Nagios, que possam analisar as 
atividades da rede, avaliar os procedimentos adotados e mo-
nitorar dados que possam garantir a continuidade dos servi-
ços.

Porém, a implementação correta da ferramenta exige 
cuidados e passa por um processo que vai desde a identifi-
cação da infraestrutura a ser monitorada até os ajustes finos 
que permitam gerenciar a rede e a infraestrutura da melhor 
maneira possível. Como a ferramenta é bem documentada e 
disponibiliza muitos manuais, torna-se uma tarefa possível 
por qualquer administrador de redes que esteja disposto a 
analisar, compreender e interpretar essa documentação e usar 
essas informações para atender os requisitos da sua infraes-
trutura de rede.

Adequando essa ferramenta através da utilização do pa-
râmetro “event_handler” e de outros ajustes tanto no plugin 
NRPE quanto no sistema operacional, é possível automatizar 
o processo de resposta às falhas e garantir que em determi-
nados eventos de erro, possa-se contorná-los, corrigindo essa 
situação de inconformidade de forma fácil e rápida, sem a 
necessidade de intervenção humana. No ambiente de estudo 
de caso, que foi criado num ambiente virtualizado utilizan-
do-se a ferramenta VirtualBox, foram utilizados o Nagios, 
os plugins NRPE e NSClient++ e o protocolo SNMP, além 
dos scripts e dos ajustes feitos nas configurações, que permi-
tiram, além do monitoramento dos serviços, o tratamento e 
uma resposta pró-ativa às falhas no ambiente criado para o 
estudo de caso. A implementação dessa solução automática 
com “Event Handler” ajuda a criar uma solução pró-ativa e 
diminui os transtornos de um analista de suporte em ter que 
realizar ações (trabalhos) fora do horário comercial.

Toda a solução criada no ambiente de estudo de caso foi 
baseada no plugin NRPE, porém, como citado, é possível a 
utilização do protocolo SNMP para tal. Em trabalhos futu-
ros, pode-se avaliar uma forma de implementar a solução de 
resposta automatizada às falhas utilizando-se esse protocolo, 
de modo a permitir, além do monitoramento, a execução de 
ações pró-ativas em caso de falhas em dispositivos de rede 
que não possam executar o plugin NRPE. Além disso, outra 
questão a ser avaliada, poderia ser melhorar a solução, tra-
zendo para ela uma ferramenta, um plugin ou um serviço que 
permita, no caso de falha em uma máquina física, reiniciá-la 
para restaurar seus serviços.
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Resumo: Este artigo aborda as principais práticas de Gerência de Tecnologia da Informação (TI), incluindo a infraestrutura 
de redes. Sendo uma aplicação distribuída onde processos de gerência trocam informações entre si. O seu principal objetivo 
é monitorar, avaliar e controlar a rede, informações e dados. O gerenciamento de uma rede é uma atividade essencial para 
garantir o bom funcionamento e tornando a qualidade mais elevada possível. A parte fundamental da gestão está apresentada 
sobre as melhores praticidades utilizadas hoje no mercado, tanto nacional quanto internacional. A abordagem sobre segu-
rança de informação, como é e como pode ser implantada, conforme padrões e modelos sugeridos. Esses modelos e padrões 
podem ser aplicados em grandes ou pequenas empresas, as formas e segmentos de projetos, modelos de referência para ad-
ministração de processos de TI. Enfim, tecnologias e modelos de gerenciamento que podem ser aprofundados e praticados a 
partir deste artigo. Contando com um estudo de caso, que mostra um exemplo de infraestrutura de redes e seus componentes, 
estrutura da rede, arquitetura, controle de tráfego, organização e gestão dos recursos disponíveis à organização estudada. 

Palavras Chaves: TI, infraestrutura, gerenciamento, redes, monitorar, avaliar.

Abstract: This article covers the main practices of Management Information Technology (IT), including the network in-
frastructure. It is a distributed application where management processes exchange information among themselves. Its main 
purpose is to monitor, assess and control the network, information and data. Managing a network is an essential activity to 
ensure the proper functioning and making the highest quality possible. A fundamental part of management is presented on 
best practicalities used in the market today, both nationally and internationally. The approach to information security, and 
how it can be implemented, as suggested models and patterns. These models and standards can be applied to large or small 
businesses, shapes and designs segments, models for managing IT processes. Anyway, technologies and management mo-
dels that can be further developed and practiced from this article. With a case study, which shows an example of network 
infrastructure and components, network structure, architecture, traffic control, organization and management of the resources 
available to the organization studied.

Keywords: IT, infrastructure, management, network, monitor, evaluate.

1 Introdução

Atualmente, é difícil imaginar uma organização ou empresa 
sem uma forte área de Tecnologia da informação (TI), para ma-
nipular os dados operacionais, e prover informações gerenciais 
aos administradores para tomadas de decisão. 

A criação e manutenção de uma infraestrutura de TI, in-
cluindo metodologias de aplicação e profissionais especializa-
dos requerem altos investimentos e boas práticas de gestão. Para 
melhorar o processo de análise de riscos e tomada de decisão é 
necessário um processo estruturado para gerenciar e controlar as 
iniciativas de TI nas empresas, para garantir o retorno de inves-
timentos e a adição de melhorias nos processos empresariais e 
organizacionais. 

Nas empresas e organizações atuais, a informação e tecno-
logia que suportam o negócio, representam seu mais valioso re-

curso. Este trabalho representa uma parte superficial e eficiente 
para auxiliar os administradores e gestores de infraestrutura de 
redes quanto ao gerenciamento e controle das iniciativas de Ti e 
tomadas de decisão que envolve projetos, governança e estudo 
de caso. 

O artigo mostra a visão geral da Tecnologia da Informa-
ção incluindo as atividades e metodologias mais utilizadas nas 
organizações e empresas, a gestão dessas tecnologias e formas 
de gerir os processos, projetos e práticas de gestão de recursos. 
Incluindo o estudo de caso que é uma abordagem com relação 
a base de uma infraestrutura de redes de uma organização de 
direito privado. 

2 Fundamentos Teóricos

2.1 Tecnologia da Informação (TI)
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A TI é importante em diversas áreas, tais como: finanças, 
planejamento em qualquer área de negócio, produção, imprensa, 
atividades editoriais, televisão, rádios, etc. O desenvolvimen-
to de novas tecnologias de informação modifica os centros de 
documentação e bibliotecas, modifica os principais centros de 
armazenamento de informação, gerando novas formas de orga-
nização e acesso aos dados e obras armazenadas, reduziu custos 
e acelerou os processos.

Segundo Resende (2000) o termo “Tecnologia da Informa-
ção” designa o conjunto de recursos tecnológicos e computacio-
nais para a geração e uso da informação.

2.2 Uso da Tecnologia da Informação

Alguns motivos que levaram a disseminação do uso da Tec-
nologia da Informação, conforme diz Beal (MBA - Maio/2001):

• Única maneira de realizar um determinado serviço ou 
trabalho;

• Melhorar processos internos;
• Aplicar melhores controles;
• Redução de custos;
• Melhorar a qualidade das informações no âmbito inter-

no e externo à organização;
• Melhorar a disponibilidade das informações no âmbito 

interno e esterno à organização;
Um dos principais benefícios que a TI traz para as organiza-

ções é a capacidade de trazer melhor qualidade e disponibilidade 
de informações para empresas, clientes e fornecedores, porém 
tais resultados não podem ser alcançados sem uma equipe que 
aplique a práticas da Gestão de TI.

2.3 Gestão de TI

As organizações atuais não desconsiderar a TI e seus re-
cursos quanto à complexidade e necessidades empresariais. É 
difícil elaborar sistemas de informações de alguma instituição 
ou empresa sem ter o envolvimento desta tecnologia (REZEN-
DE; ABREU, 2009).

Para entender e contribuir com projetos que envolvam apli-
cações de TI aos negócios, não é necessariamente obrigatório 
conhecimento profundo de processamento eletrônico de dados 
por parte dos usuários e analistas de negócio. Quando se fala em 
gestão de tecnologia da informação, implica-se em administrar 
os recursos da TI, assim como, em segundo plano, os aspectos 
eminentemente técnicos.

De acordo com Rezende e Abreu (2009) para conseguir su-
cesso com sistemas de informação, o nível de qualidade técni-
ca desses sistemas é condição precisa, mas não o bastante para 
obter resultado almejado. O não conhecimento elementar da TI 
e de seus recursos tem provocado vários problemas dentro das 
organizações e empresas, tanto para atividades direcionadas ao 
Planejamento Estratégico, Sistemas de Informação e Gestão de 
TI.

2.4 SIGs e a Gestão de TI

Segundo Laudon e Laudon (2004) o SIG se classifica como 
práticas e procedimentos estratégicos que mudam os objetivos, 
produtos, serviços e até relações ambientais de uma organização 
ou empresa.

Sistema de Informação Gerencial (SIG) é o processamen-
to de grupos de dados das operações e transferências operacio-

nais, tornando em informações agrupadas, Rezende e Abreu 
(2009).  

Trabalhando com dados agrupados, ajudando a tomada 
de decisão do gestor das unidades departamentais, em sintonia 
com outras unidades na empresa. Classificação das informações 
agrupadas segundo Resende e Abreu (2009): 

• Controle de produção;
• Valor diário do faturamento;
• Valor diário de títulos a pagar;
• Estoque;
• Valor acumulado de salários e encargos sociais;
• Valor acumulado de impostos a recolher.
Dentro do sistema de informação gerencial pode-se afirmar 

que as informações são apresentadas em grupos, total acumu-
lado. Tendo como principal categoria grupal a aplicação que 
compartilham hardware, comunicação, análise de resultados, e 
monitoramento de grupo. SIGs para grupos de trabalho agregam 
valores a todos os rendimentos internos de informações e apli-
cações, utilizado para facilitar operações, ajudando na melhoria 
dos processos, Rezende e Abreu (2009).

2.5 Gestão da Segurança da Informação

A gestão da segurança da informação se baseia na necessi-
dade de assegurar a privacidade dos dados, a privacidade da in-
formação, diminuir riscos de intrusão a informação quando não 
competentes à fonte. 

O dever é definir políticas de segurança, normas para utili-
zação da informação, organização e gerência. O foco principal 
da gestão da segurança da informação é quanto às pessoas que 
sobre elas terão acesso.

A visão geral da Segurança da Informação é a interligação 
entre medidas de segurança juntamente com estratégias de ne-
gócio, partindo de monitoramento de processos e ações a serem 
tomadas. Administrando de forma segura e integra, visando a se-
gurança geral da organização e empresa, principalmente quando 
envolve negócios, que são de extrema competência às pessoas 
selecionadas.

A política de segurança vai além de aspectos relacionados 
com sistemas de informação ou recursos computacionais, a po-
lítica deve estar relacionada com as políticas institucionais da 
organização ou empresa, metas de negócio e ao planejamento 
estratégico, de modo a relacionar a política de segurança de in-
formações com a estratégia da organização, o plano estratégico 
de informática e vários projetos, segundo Dias (2000).

2.6 Política de Controle de Acesso
O controle de acesso se baseia nas permissões que os usu-

ários possuem sobre o sistema. A autorização é o processo de 
conceder ou negar direitos aos usuários, através das listas de 
controle de acesso, Acess Control Lists (ACL), definindo quais 
atividades serão permitidas gerando o controle de acesso.

O controle de acesso automaticamente combate os ataques 
e invasões, estes mecanismos exercem função importante na 
gestão de segurança, à medida que as conexões eletrônicas e 
tentativas de acesso indevido crescem exponencialmente. Nesta 
função existem dispositivos destinados ao monitoramento, fil-
tragem de pacotes, registros de acesso lógicos, dispositivos vol-
tados para a segmentação de perímetros, tentativas de ataque, 
como aponta Laureano (2002).

2.7 Plano de Contingência
O tempo levado que uma empresa pode levar para reconhe-

cer, analisar esse evento e responder a um incidente de seguran-
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ça limita os estragos e diminui o custo de recuperação. O fato 
de utilizar essa informação para preparar e prevenir ocorrências 
desse tipo aprimora a segurança geral de uma empresa e pode 
ser chamado de plano de contingência, ou plano de respostas a 
incidentes, aponta Plachta (2001).

O plano de respostas a incidentes é um documento que 
descreve as diretrizes gerais e procedimentos para o devido 
tratamento dos principais incidentes de segurança que podem 
ocorrer. Estabelecendo ao suporte instruções sobre as medidas a 
serem tomadas quando um fato como esse ocorrer, assim como 
identificação e correção dos mesmos.

As empresas, atualmente, não podem mais ficar indisponí-
veis para os clientes, mesmo que tenham problemas com seus 
processos internos, dados, recursos ou informações. Processa-
mento, disponibilidade, flexibilidade, atenção em produtos de 
acordo com o mercado ou objetivo são princípios fundamentais 
para sobrevivência e sucesso. Mas se não houver planejamento 
para segurança e contingência adequados, muitos requisitos es-
tarão ameaçados, e consequentemente a organização ou empresa 
ameaçada, aponta Laureano (2005).

A maneira que devem ser tratados os incidentes de seguran-
ça alterna de acordo com sua intensidade e risco. Entre as ma-
neiras a serem tratadas destacam-se algumas principais, segundo 
Laureano (2005):

• Procedimentos para auditoria e identificação dos pro-
blemas;

• Divulgação das informações;
• Pessoal responsável pela restauração dos sistemas;
• Contatos com as fontes do ataque e com os órgãos de 

segurança;
• Procedimentos para isolamento dos sistemas.
2.8 Gestão da Infraestrutura Organizacional
A preocupação maior das organizações e empresas quanto 

à gestão da infraestrutura é manter os sistemas disponíveis aos 
clientes e usuários. Permite aos usuários todos os recursos de 
tecnologia disponíveis e necessários para o funcionamento dos 
sistemas e aplicativos internos. As organizações devem ter a dis-
ponibilidade de usufruir quando necessário de todos os recursos 
e potencial do seu centro tecnológico, alcançando o desempenho 
ideal dos sistemas e aplicações. 

Para atender a todas as exigências que uma gestão de in-
fraestrutura precisa, as empresas e organizações devem atender 
todos os requisitos e necessidades de cada usuário do sistema, 
em comunhão com o gestor de TI, devendo ser proativos, efi-
cientes na aquisição de resultados e na administração de toda a 
estrutura organizacional. Isso tudo com as melhores práticas de 
TI disponíveis, aponta TRISCAL (2010).

2.9 Conceitos de Gerência de Infraestrutura
A atividade de planejar e organizar o uso da TI e como pode 

ser usado para que a organização ou empresa consiga atingir 
suas metas, orientam também a forma organizacional e como 
a infraestrutura da TI deve ser considerada para chegar a bons 
resultados, gerando benefícios a seu uso. Dentre as práticas de 
planejamento e organização propostas pelo modelo Cobit 4.1 
(2010) destacam-se:

• Definir um Plano Estratégico de TI;
• Definir a Arquitetura de Informação;
• Determinar o Direcionamento Tecnológico
• Definir os Processos, Organização e Relacionamentos 

de TI;
• Gerenciar o Investimento em TI;
• Comunicar as Diretrizes e Expectativas da Diretoria;

• Gerenciar os Recursos Humanos de TI;
• Gerenciar a Qualidade;
• Avaliar e Gerenciar os Riscos de TI;
• Gerenciar Projetos;
Nessa linha, a estratégia de atender às necessidades da or-

ganização avaliando se seus atuais sistemas de TI atingem os ob-
jetivos para os quais foram solicitados, para tanto, é necessário:

• Monitorar e Avaliar o Desempenho
• Monitorar e Avaliar os Controles Internos
• Assegurar a Conformidade com Requisitos Externos
• Prover a Governança de TI
A Figura 1 demonstra um conjunto de objetivos de controle 

de aplicativos recomendados e comentados:  

Figura 1: Controle de aplicativos 
Fonte: COBIT.

3 Estudo de Caso

No estudo de caso será verificada toda a estrutura física da 
organização estudada, dando prioridade a Rede de Comunicação 
de dados, informação sobre conexões, quais tipos de conexões, 
roteadores, switches, servidores, número de filiais, analisando 
qual o tipo de conexão utilizada, acesso interno e externo, políti-
ca de segurança implantada.

Será verificado qual o plano de contingência, se há um 
plano de contingência, verificar se existe documentação desses 
procedimentos. Gerência de infraestrutura de redes, dedicação e 
suporte a infraestrutura existente, se possui documentação dessa 
parte.

Controle de tráfego, qual medida que utilizam para contro-
lar tráfego na rede, soluções para gerenciamento, quais são as 
gestões dos recursos, se existe administração dos recursos im-
plantados, as organizações internas, se possui suporte a decisão, 
quando eles utilizam a documentação da infraestrutura e gestão 
de todos os procedimentos internos no âmbito do estudo, e as 
vantagens da gestão da organização estudada, se há vantagens, 
se não há, se precisa ser melhorada, como ficaria em nosso caso.

3.1 Estrutura da Organização Estudada

A estrutura estudada é baseada em uma organização comer-
cial com capital privado, que o grupo tomou como situação pro-
blema para estudo de caso.

A rede fornecida utiliza uma arquitetura Asymmetric Digi-
tal Subscriber Line (ADSL), com base na utilização de Virtu-
al Private Network (VPN) sendo consequentemente uma Rede 
privada e particular da organização (isolada de qualquer outro 
tráfego externo). Por meio da análise dos ambientes diversos, 
conclui-se que apesar da diversidade de aplicações e da inde-
pendência de operação, do ponto de vista estrutural, os pontos de 
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acesso apresentam as mesmas características: Um sítio central, 
sede da empresa e o sítio remoto. Assim, é adotada uma solução 
de rede única, replicada para a filial. Numa estrutura que pode-
rá crescer sem comprometimento à estrutura até certo limite de 
filiais.

3.2 Análise da Política de Segurança

A empresa não possui uma política de segurança documen-
tada até o momento, mas ela existe na prática. 

A política de segurança existente na praticidade é baseada 
nas normas NBR, ISO, e práticas de gerência e metodologias 
mais utilizadas em outras organizações e empresas.

3.3 Diagnóstico da Gerência de Infraestrutura

Os principais problemas apontados foram: indisponibilida-
de de serviços e lentidão dos computadores.

3.4 Ferramentas Instaladas

As principais ferramentas adotadas para esta gerência são: 
Dude (software monitor de rede) e NetFlow Analyzer (software 
analisador de tráfego de rede).

A rede de longa distância é formada por acesso à Internet, 
contrato com Telefônica ADSLs e duas VPNs implantadas sobre 
a ADSL.

A gerência é feita em tempo real e de maneira proativa, 
as ferramentas proporcionam transparência e agilidade às infor-
mações com melhoria nas tomadas de decisões. O propósito da 
gerência de infraestrutura é monitorar e estar sempre atualizada 
quanto às possíveis alterações na rede, indisponibilidades, atra-
so no envio de pacotes, congestionamento, etc. A informação 
em tempo real auxilia no controle sobre possíveis configurações, 
histórico de desempenho, falhas, e indisponibilidades que pos-
sam ocorrer no trafego de rede. O sistema gera relatórios sobre 
a disponibilidade do ambiente LAN e WAN, auxiliando o ges-
tor na tomada de decisão para implantação de novos recursos e 
soluções quanto à infraestrutura. As soluções de gerenciamento 
fazem um tratamento prévio da informação para o console do 
operador, eliminando tempo na tomada de decisão. 

No diagnóstico da infraestrutura identificou-se os seguintes 
serviços e servidores:

• Servidor Firewall, E-Mail, Samba (arquivos), Proxy e 
MMS. Slackware 10. 

• Servidor BD; OpenSuse e Oracle 10
• Servidor Aplicativo;
• Estações.
As figuras 2 e 3 apresentam o modelo da rede encontrada.

Figura 2: Modelo da Rede Antes
Fonte: Própria, 2012

Figura 3: Estrutura interna da Rede Antes
Fonte: Própria, 2012

3.5 Controle de Tráfego e Soluções para o Gerencia-
mento

Uma causa do congestionamento pode ser o aumento na-
tural da demanda por largura de banda. Outra causa seria o uso 
inadequado da rede: uma ou mais aplicações de baixa prioridade 
passam a consumir o que resta da largura de banda no instante 
em que se percebe a lentidão.

Aumentar a largura de banda é uma solução drástica e pre-
cisa de uma base sólida de argumentos.  A análise da evolução do 
padrão de tráfego da rede WAN poderá auxiliar em dois campos:

• Na definição de políticas diversas que melhorem a uti-
lização do link (otimização das aplicações que utilizam o link e 
ajustes em Quality of Services – QoS);

• No redimensionamento eficiente da capacidade dos cir-
cuitos de dados, resultando em aditamento ou licitação.

Quanto aos erros nos links, que geram sensação de lentidão 
ou de intermitência, uma rotina de gerenciamento pró-ativa, au-
xiliada por ferramentas adequadas, poderá resultar em diagnós-
ticos e soluções precoces.

Para monitorar o estado dos links, é utilizado o monitor de 
rede Dude em um servidor, para avaliar a acessibilidade e tempo 
de resposta das interfaces dos roteadores remotos. Outra solu-
ção é a gerência da disponibilidade dos links através do software 
Nagios.

Após obter os resultados é possível tomar decisões ou en-
caminhar os dados obtidos ao responsável pela aplicação ou o 
gestor responsável pelas tomadas de decisões. Havendo uma 
enorme porcentagem de tráfego, assim como os encontrados 
acima, é possível decidir instantaneamente o que fazer, podendo 
haver até mais de uma solução possível, por exemplo: se devem 
verificar quais máquinas estão fazendo esses tráfegos tanto de 
download quanto de upload, de qual servidor estão baixando, 
porque está fazendo essa quantidade; pode ser que seja uma atu-
alização, mas atualizações que gerem grande porcentagem de 
utilização da banda não podem ser feitos durante o expediente, 
então, o correto é aplicar uma política que indique quais horários 
para efetuá-las.  Para parar com a grande demanda de tráfego é 
indicado que haja um corte de transferência de dados naquele 
momento, essa é uma decisão que o gestor deve tomar. Ferra-
menta alternativa para esta aplicação é o NetFlow Analyzer.

3.5.1 Sequência de Implantação da Solução

Após o diagnóstico, partiu-se para a implantação das solu-
ções, pela ordem:

• Servidor Firewall / Proxy
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• Servidor E-Mail
• Servidor Anti-Virus
• Acesso Remoto
• OCS
Devido a urgência e dependência de conexão com a inter-

net, trabalhou-se o Firewall / Proxy.
O passo seguinte foi o servidor de E-Mail, nesse caso a 

distribuição iRedMail, por fornecer características práticas de 
instalação de um servidor de e-mail e apresentar bons resultados 
com relação aos SPAMs.

Sua distribuição foi baseada no CentOS 5.
O sistema Anti-Vírus Profissional, por meio de licença ad-

quirida, atendeu plenamente as necessidades da organização.
O Acesso Remoto foi implantando para melhorar os atendi-

mentos internos e externos e, por fim, para inventariar a rede foi 
instalado o OCS Inventory, que lista as características de todas 
as máquinas, os acesso, etc.

Dentre o processo de implantação podemos observar algu-
mas características peculiares que serão avaliadas a seguir.

3.5.2 Tratamento da Quantidade de SPAMs

Dentre os recursos levantados para análise e solução, o tra-
tamento de SPAMs é o primeiro. A Figura 4 apresenta a redução 
da quantidade de e-mails desnecessários, após a aplicação da 
solução proposta.

Figura 4: SPAMs/Período – Fonte: Própria, 2012

Assim após a implantação de um bom serviço antispam 
foi possível notar a grande diferença no fluxo de e-mails ao 
longo do tempo. O Servidor utilizado foi o iRedMail.

3.5.3 Tratamento do Número de Chamados

Por definição, “chamado”, de acordo com o glossá-
rio de terminologia ITIL, é uma requisição formal de um 
usuário para algo a ser fornecido, exemplo: uma requisição 
para informações para redefinir uma senha ou para instalar 
uma estação de trabalho. A Figura 5 apresenta a redução da 
quantidade de chamados técnicos, à medida que as soluções 
propostas foram implantadas. ©

Figura 5: Chamado/Período – Fonte: Própria, 2012
Uma das características das empresas de sucesso é a 

agilidade de solucionar rapidamente problemas de seus 
clientes e funcionários.

Se não existe um sistema central de controle de cha-
mados, a qualidade dos seus serviços prestados começam 
a cair. As falhas acontecem, pois esses chamados técnicos, 
podem ser perdidos ou esquecidos, podem ficar sob respon-
sabilidade de uma única pessoa que não repassa para o setor 
responsável, ou muitas vezes é desconhecido a forma de se 
abrir um chamado de suporte técnico.

Para não ocorrer isso, é interessante criar um canal para 
seus clientes ou usuários possam facilmente cadastrar seus 
problemas ou solicitações, e assim que for realizado, a área 
responsável seja avisada o mais rápido possível.

Percebe-se que ao longo do tempo os chamados foram 
diminuindo e a confiança no trabalho de TI foi aumentando.

3.5.4 Tratamento para Redução dos Vírus

A maioria das contaminações ocorrem pela ação do 
usuário, executando o arquivo infectado recebido como um 
anexo de um e-mail. 

A contaminação também pode ocorrer por meio de ar-
quivos infectados em pen drives, CDs e outros. 

Pode-se dizer que uma segunda causa de contaminação 
é por Sistema Operacional desatualizado, sem correções de 
segurança, que poderiam corrigir vulnerabilidades conheci-
das dos sistemas operacionais ou aplicativos, que poderiam 
causar o recebimento e execução do vírus inadvertidamente. 
Ainda existem alguns tipos de vírus que permanecem ocul-
tos em determinadas horas, entrando em execução em horas 
específicas. A redução abrupta dos vírus é vista na Figura 6.

Figura 6: Vírus/Período
Fonte: Própria, 2012

Nota-se que após a instalação do serviço de antivírus e 
manutenção das máquinas também teve significativa redu-
ção em sua quantidade. 

3.5.5 Gestão do Tempo de Uso da Internet

Quando o ambiente trabalhado não era monitorado pela 
área de TI o uso da internet era utilizado 100% em modo 
constante. 

No momento em que foi instalado o firewall e o Proxy, 
o uso da internet caiu 50% notavelmente. No segundo mo-
mento foi instalado o servidor de e-mail (iRedMail), para 
controlar os e-mails reais que seriam para a empresa, e bar-
rando os spams e sim agilizando o serviço dos funcioná-
rios deixando com 35% de internet utilizada. No terceiro 
momento foi instalado o antivírus para o bloqueio de vírus 
na rede e controlar os vírus de máquina ou equipamentos 
infectados; assim baixando o fluxo da internet para 15%. 
No quarto momento foi instalado o acesso remoto para dar 
agilidade quando precisar fazer algum tipo de manutenção 
preventiva rápida e mesmo assim não afetando a banda dei-
xando com 15% de uso, o que se constata na Figura 7.
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Figura 7: Uso da Internet
Fonte: Própria, 2012

Considerando o sucesso na implantação das ferramentas de 
administração, partiu-se para o quinto momento, instalando-se o 
OCS para gerar relatório das máquinas, mas não afetando o de-
sempenho da internet deixando o uso devidamente real no pata-
mar de 15%. A estrutura atual da rede estudada é apresentada nas 
figuras 8 e 9.

Figura 8: Estrutura Externa de Redes 
Fonte: Própria, 2012

Figura 9: Estrutura Interna de Redes Atual
Fonte: Própria, 2012

3.6 Organização da Informação para Suporte à Decisão

Os administradores precisam entender o papel dos di-
versos tipos de sistemas de informação existentes na organi-
zação, que são necessários para apoiar a tomada de decisão 
e atividades de trabalho existentes nos vários núcleos e fun-
ções da empresa. 

Um desafio para os profissionais de TI é ter visão am-
pla, pois eles são treinados para gerenciar uma linha de 
tecnologia e não a organização inteira. No processo de tra-
balho, a tomada de decisão é a função que caracteriza o de-
sempenho da gerência. Esta atitude é fruto de um processo 
sistematizado, que envolve o estudo do problema e a partir 
de um levantamento de dado ou uma auditoria, produção de 
informação, propostas e soluções, viabilização e implanta-
ção da decisão e análise dos resultados. As informações são 
organizadas conforme as teorias citadas e, a partir da neces-
sidade, pode ser tomada as devidas providências e decisões 
em relação aos problemas e soluções que a TI enfrenta. 

A decisão nem sempre é resultado de um processo se-

quencial dirigido para uma única solução. Contudo, pode 
se afirmar que a informação é um recurso importante para 
a tomada de decisão e que, quanto mais sólido for este pro-
cesso, mais indicado se faz o uso das informações e deci-
sões que possam responder as necessidades e demandas, em 
se tratando de TI. As informações requeridas para decisão 
devem ser objetivas e quantificáveis, tornando indicáveis a 
utilização de recursos informacionais que possam organizar 
e disponibilizar todas as informações adquiridas no proces-
so de trabalho. 

4 Considerações Finais

Quando se observa o mercado e faz-se uma análise 
dos grandes casos de sucesso organizacional e empresarial, 
constata que, a Gestão está presente na maioria deles. Isso é 
devido ao fato de que muitas empresas já notaram a impor-
tância de obter um alto nível e padrão de gestão aplicados 
em sua TI, o fato de saber muito não quer dizer que vai co-
lher grandes benefícios com isso, o saber quando está diluí-
do em  grande parte entre os administradores e funcionários, 
necessita de uma gestão para ser possível que todos possam 
usufruir deste conhecimento. 

A partir desse raciocínio pode constatar a conclusão que 
as organizações e empresas que não controlam sua estrutura 
de TI de forma eficiente não tem condições de competir no 
mercado nem mesmo de oferecer boas qualidades de tra-
balho para os funcionários que recebem as informações. A 
TI é responsável pela organização dos dados e informações 
e transferir aos servidores, funcionários de maneira rápida, 
eficaz e segura, para que se tenha um poder de tomada de 
decisão, partindo por essa idéia, quando não há eficácia nes-
ses elementos torna-se prejudicial toda a estrutura da orga-
nização ou empresa, elevando o descontrole administrativo 
e não obtendo a qualidade necessária. Verifica também que 
o mercado empresarial já sabe o valor e poder do conheci-
mento e que a Tecnologia da Informação deve ser uma forte 
aliada, oferecendo um ambiente eficiente e estruturado, agi-
lizando os processos e proporcionando um desenvolvimento 
contínuo dessa gestão. 

Para sugestão de trabalhos futuros é indicado que os 
profissionais dessa área se empenhem mais quanto à capa-
citação e conhecimento de softwares livres e gestão de pro-
jetos, pois o custo/benefício está dentro do cronograma de 
uma empresa e organização com boas práticas de gestão, e 
que visam adquirir o mais alto nível de gerência e qualidade 
de serviço, para que possam se destacar entre as grandes 
empresas e organizações existentes no mundo.
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Ferramenta para Detecção Intrusão de Túneis não Convencionais
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Resumo: As barreiras de proteção atualmente implementadas nas redes de computadores (filtro de pacotes, proxies, firewalls 
e outros) servem para bloquear a passagem do tráfego não desejado, de acordo com políticas de segurança previamente defi-
nidas pela empresa. Entretanto, é possível construir túneis com os protocolos legitimamente permitidos cujo conteúdo conte-
nha  acesso não autorizado com o objetivo  de ultrapassar as barreiras de proteção, caracterizando desta forma um gigantesco 
furo nos esquemas de segurança elaborados para a rede. Essa atividade figura como um incidente de segurança, tornando-se 
uma ameaça constante à atividade normal da rede. Baseado nas afirmações supracitadas, este artigo, fruto de um trabalho de 
conclusão de curso de especialização em segurança em redes de computadores, objetiva provar a possibilidade de quebrar a 
segurança das barreiras de proteção usando túneis com protocolos convencionais, bem como conhecer suas características de 
funcionamento e “impressões digitais”, produzindo no final uma ferramenta que permita identificar e bloquear a atividade de 
tais túneis, alertando o administrador de rede quando alguém os utilizar, qualificando-se portanto como um IDS para túneis 
não convencionais. 

Palavras Chaves: Detecção de intrusão, tunelamento, webproxy.

1 Introdução

Tunelamentos foram idealizados para conferir maior segu-
rança ao tráfego de dados, porém, protocolos comuns e neces-
sários para o funcionamento de uma rede de computadores, tais 
como: ICMP, DNS e HTTP podem ser utilizados para implemen-
tar tunelamento de tráfego de Internet com o objetivo de burlar 
regras pré-definidas em políticas de segurança da informação.

O tunelamento em protocolos originalmente permitidos tra-
ta-se de uma utilização não convencional do protocolo, desvian-
do a finalidade para o qual foi idealizado e que só é possível dada 
à flexibilidade de alguns de seus campos. Tais tipos de tráfego 
acontecem principalmente para burlar as regras de segurança 
implementadas para o ambiente de rede que o usuário utiliza.

A princípio não se trata de nenhum tipo de ataque, mas no 
momento em que o usuário consegue burlar dispositivos de se-
gurança pré-existentes em uma rede, infringe normas e/ou políti-
cas de segurança em vigor, se tratando então de um incidente de 
segurança que pode colocar em risco o sigilo dos dados da rede 
e expor vulnerabilidades.

O objetivo desse trabalho é a análise do comportamento de 
túneis cuja intenção é burlar os filtros de pacotes e de conteúdo 
presentes na rede, e assim obter acesso a Internet sem restrição. 
A partir dessa análise levantar os requisitos necessários para a 
construção de uma ferramenta capaz de gerar alertas e/ou blo-
queio dessa atividade não autorizada. [4] Tal ferramenta será um 
complemento às funções dos filtros de pacote e de conteúdo, um 
IDS, já que na atualidade não são capazes de detectar conteúdo 
não convencional embutidos em protocolos de aplicação e de 
transporte.

2 Ignorando Barreiras de Proteção Através do Uso de 
Túneis

Em redes cuja necessidade mínima seja o compartilhamen-
to de Internet, o servidor proxy fará o papel de “procurador” das 
máquinas internas que queiram acessar páginas Web, portanto, 
é o único meio de saída, que deve permitir conexões em portas 
predeterminadas com a finalidade de acesso a servidores webs 
externos.

Outra alternativa para acesso a Internet pode ocorrer por 
filtro de pacotes, sem a necessidade de existência de um pro-
xy, através da liberação de IPs específicos da rede e com portas 
ou range de portas, tal funcionalidade é a conferida pela tabela 
NAT, que encaminhará o pacote para a Internet como se fosse 
o próprio filtro de pacotes o remetente da comunicação. Na de-
volução do pacote, com a tabela NAT que é montada, o filtro de 
pacotes consegue entregar para o remetente original o pacote 
proveniente da Web. Assim, há garantia de acesso privilegiado à 
Internet, sem filtragem de conteúdo.

A presença dessas barreiras não impede que acessos legí-
timos possam ser deturpados para acessar a Internet de forma 
ilegítima. Um exemplo viável é o mascaramento de tráfego web 
em protocolos originalmente permitidos pelo proxy e pelo filtro 
de pacotes. Classificando-os:

• DNS Tunneling: tunelamento HTTP em DNS 
• ICMP Tunneling: tunelamento HTTP em ICMP
• SSH Tunneling: tunelamento HTTP em SSH
• HTTP Tunneling: tunelamento HTTP em HTTP
Para implementação de todos os túneis e o levantamento 

das suas “impressões digitais”, foi utilizado um único cenário 
para todas as implementações, com o objetivo de produzir re-
sultados a partir da mesma base de testes, de forma que pudesse 
conferir credibilidade aos dados gerados. [1] A Fig.1 ilustra o 
cenário.

Fig. 1. Cenário para implementação dos túneis
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A.ICMP Tunneling

A intenção desse tunelamento é encapsular pacotes HTTP 
em pacotes ICMP destinado a acesso à Internet transpondo as 
barreiras existentes na rede pelo mascaramento de tráfego em 
protocolo legítimo e permitido.

Ptunnel

Ptunnel trabalha tunelando conexões TCP através de paco-
tes ICMP. E para implementar o túnel, são necessários os se-
guintes elementos: o servidor, o cliente e o proxy. O servidor é o 
recebedor dos pacotes ICMP tunelado. O cliente é o computador 
que irá tentar acesso através do túnel previamente estabelecido 
e o proxy é o host que proverá o acesso, no caso pretendido, 
acesso a Internet. [9]

O cliente efetuará comunicações valendo-se de ICMP echo 
request destinado ao proxy que por sua vez irá responder às re-
quisições com pacotes ICMP echo reply.

O gerenciamento de múltiplas conexões é feito pelo campo 
ICMP identifier, cujo número é gerado de forma randômica ao 
inicializar uma sessão e o host remoto o utilizará para associar 
os pacotes a essa conexão iniciada.[1]

B. DNS Tunneling

O tunelamento DNS tem a intenção de encapsular dentro 
do pacote DNS pacotes TCP de forma que um tráfego ilegítimo 
tenha condições de trafegar pela rede, burlar o filtro de pacotes, 
já que este enxerga o pacote como sendo simplesmente DNS co-
mum, pela porta padrão. Existem vários softwares que oferecem 
esse tipo de tunelamento, foram feitas implementações com o 
DNS2TCP e TCP-over-DNS.

DNS2TCP

Para sua implementação, é necessário um nome de domínio 
oficial registrado, um servidor com endereço IP público que não 
execute qualquer serviço DNS e que deve utilizar Linux. Para 
atender esses requisitos, foi feito um registro DNS grátis em um 
site que fornece esse tipo de serviços.[7].

O domínio registrado que será utilizado para o estudo de 
caso é segsenai.mooo.com. Com esses requisitos em mãos é pos-
sível partir para a implementação do ambiente.

O servidor ficará escutando na porta 53 original de DNS 
aguardando os pacotes provenientes do cliente com TCP encap-
sulado, que poderá encaminhar a um host remoto que proporcio-
nará a conexão a Internet. O host remoto em questão será nesse 
caso um proxy anônimo obtido em listas disponíveis na Internet 
com IP e porta que permitem ao usuário acesso irrestrito. [1]

TCP-over-DNS

O TCP-over-DNS irá codificar os dados em um endereço e 
enviar para o servidor DNS do provedor resolver, este irá per-
ceber que não pode resolver e consequentemente também não 
conseguirá responder, então, encaminhará a consulta para o TCP
-over-DNS da parte servidora que irá decodificar os dados para 
o cliente a partir do endereço e codificá-los novamente como 
resposta à máquina cliente solicitante.

Há alguns requisitos que não contribuem para a eficiência 
nesse tipo de tunelamento, por exemplo: restrições sobre quais 

caracteres podem estar em um nome de domínio (az, AZ, 0-9, 
hífen) para que os dados sejam convertidos em um conjunto de 
caracteres apropriado antes da transmissão. Essa limitação de-
ve-se ao tipo de codificação utilizada, base64, para mascarar as 
verdadeiras requisições.[8]

A resposta do servidor a uma consulta também tem restri-
ções, por isso deve fazer o mesmo com um conjunto diferente 
de caracteres. Cada consulta que é atendida pelo servidor DNS 
também deve incluir a consulta na resposta.

A combinação das restrições levantadas não deixa o tráfego 
muito eficiente quando comparado ao total de dados transmiti-
dos com o de bytes efetivamente enviados. [1]

C.SSH Tunneling

O tunelamento SSH encapsula o trânsito de tráfego Web 
criptografado. Tal característica impede a censura de conteúdo, 
já que não há maneira de inspecionar o que está trafegando e por 
isso passa livremente pelas barreiras.

SSH-Tunnel

Para que a conexão seja estabelecida com sucesso é neces-
sário que o servidor SSH esteja configurado para aceitar cone-
xões em alguma porta que esteja liberada no firewall. Pensando 
nisso, a escolha da porta pode ser feita analisando de quais por-
tas o firewall aceita pacotes. Por exemplo, pode ser usada a porta 
do DNS (53), protocolo fundamental em uma rede, do HTTPS 
(443) utilizada para o acesso Web criptografado ou até mesmo a 
do HTTP (80). Todas as portas citadas geralmente são liberadas 
no firewall. Assim, a conexão seria bem sucedida. Para a imple-
mentação, foi utilizada a título de exemplo, um servidor SSH 
na porta 443. A configuração requerida no servidor é a mesma 
utilizada para qualquer software que implemente SSH, não ne-
cessitando de configurações adicionais.[1]

D. HTTP Tunneling

O tunelamento HTTP Tunneling permite o encapsulamento 
de tráfego HTTP dentro da própria área de dados do HTTP com 
intenção de acesso à Internet. Dentro dessa categoria se enqua-
dram também os webproxies.

HTTP-Tunnel

O software HTTP-Tunnel possui uma arquitetura cliente/
servidor, sendo utilizado em redes onde existem restrições de 
acesso a Internet, geralmente feito por firewall ou proxy. Sua 
instalação é simples, não há necessidade de configurar o servi-
dor, pois já existe disponível na Internet fornecido pelo próprio 
distribuidor do software. [1]

Webproxies

Uma alternativa para acesso a conteúdo não autorizado e 
que não requer instalação, nem configuração de softwares auxi-
liares é o webproxy. O único requisito é o conhecimento da URL 
de algum webproxy disponível para acesso.

Para o desenvolvimento do estudo em questão, foram toma-
dos como exemplo o sslunblock.com e o hide-me-now.com. Não 
há necessidade de nenhuma modificação no browser. [1]

Pelos webproxies só é possível trafegar protocolos comuns 
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de Internet, isto é, FTP e HTTP, sendo impossível por meio deles 
uma conexão SSH.

3 Transposição de Barreiras e Busca de Assinaturas

Durante os experimentos dos tunelamentos selecionados, 
alguns aspectos foram levados em consideração de forma que 
pudesse trazer alguma elucidação sobre a forma como trabalham 
e contribuir para o levantamento de assinaturas objetivando pos-
terior trabalho de detecção da atividade na rede. Tais aspectos 
são: barreira transposta, sucesso no acesso a sites, sucesso em 
conexão FTP e sucesso em conexão SSH.

Nesse sentido, foram selecionados quatro sites, um down-
load de arquivo grande via FTP e conexão SSH com algum host 
remoto.

Representando o acesso a sites foram escolhidos: google, 
orkut, youtube e brasileirinhas. [10] Representando o download 
de um arquivo grande, foi escolhido no site do slackware [12] 
um arquivo referente à imagem do disco 1 do Slackware 13.0. 
Já para a conexão SSH, o host remoto foi o próprio servidor de 
cada uma das implementações de túnel, respeitadas as respecti-
vas limitações dos protocolos utilizados nos tunelamentos. [1] 
A Tabela 1 mostra a consolidação das informações de sucesso 
entre os aspectos analisados.

TABELA 1. DESCRIÇÃO SE HOUVE SUCESSO OBTI-
DO E A BARREIRA TRANSPOSTA

A.Análise de Tráfego Coletado
Com base no cenário proposto, e na relação de cone-

xões apresentadas na Tabela 1, a captura do tráfego foi fei-
to na máquina cliente usando o sniffer de rede Wireshark. 
[11]

Para cada um dos tunelamentos foi feita coleta separa-
da de forma que facilitasse a busca de assinatura sem que 
houvesse dúvidas quanto ao padrão encontrado.

Objetivou-se na análise de tráfego a busca de padrões 
de comportamento que pudessem caracterizar assinaturas 
do tunelamento implementado e que serviram como requi-
sitos para o desenvolvimento da ferramenta capaz de de-
tectar os túneis.

A Fig.2 mostra a quantidade de pacotes envolvida nos 
tunelamentos e evidencia a predominância de maior tráfe-
go no sentido servidor-cliente, a exceção dos que envol-
vem protocolo DNS, cujo comportamento é inverso, maior 
parte do tráfego no sentido cliente-servidor. Tal inversão 
corrobora com o baixo desempenho observado nos expe-
rimentos, devido a alta taxa de tráfego necessária para o 
controle do túnel.

A.Análise de Tráfego Coletado
Com base no cenário proposto, e na relação de conexões 

apresentadas na Tabela 1, a captura do tráfego foi feito na má-
quina cliente usando o sniffer de rede Wireshark. [11]

Para cada um dos tunelamentos foi feita coleta separada de 
forma que facilitasse a busca de assinatura sem que houvesse 
dúvidas quanto ao padrão encontrado.

Objetivou-se na análise de tráfego a busca de padrões de 
comportamento que pudessem caracterizar assinaturas do tune-
lamento implementado e que serviram como requisitos para o 
desenvolvimento da ferramenta capaz de detectar os túneis.

A Fig.2 mostra a quantidade de pacotes envolvida nos tu-
nelamentos e evidencia a predominância de maior tráfego no 
sentido servidor-cliente, a exceção dos que envolvem protoco-
lo DNS, cujo comportamento é inverso, maior parte do tráfego 
no sentido cliente-servidor. Tal inversão corrobora com o baixo 
desempenho observado nos experimentos, devido a alta taxa de 
tráfego necessária para o controle do túnel.

Fig. 2. Quantidade de pacotes enviados entre cliente e servidor.

B.Assinaturas Encontradas

Ptunnel

Fazendo-se uma análise criteriosa dos pacotes ICMPs envol-
vidos na comunicação, percebe-se que sempre haverá um envio de 
pacotes echo request e recebimento de echo reply. Os pacotes de 
ambos tipos apresentam dentro do campo ICMP data a sequência 
hexadecimal 0xd5200880 no início do campo. É também dentro 
desse campo que as requisições GET HTTP serão camufladas, 
imediatamente após a sequência de caracteres 0xd5200880. A tra-
dução de hexadecimal para ASCII é direta no Wireshark, permi-
tindo que as requisições sejam facilmente notadas. [1]

Uma busca pelo padrão 0xd5200880 mostrou em termos per-
centuais que 100% dos pacotes apresentaram tal informação.

DNS2TCP

Da análise do tráfego gerado percebeu-se que a primeira co-
municação é a troca de consulta do tipo KEY que será respondido 
com um pacote também do tipo KEY com o campo Public Key 
preenchido com a sequência AAAAAW==. Ao receber o pacote 
resposta do tipo KEY, alguns campos determinarão os caracteres 
iniciais das próximas consultas que passarão a ser do tipo TXT. 
São os campos Flag, Protocol e Algorithm presentes dentro do 
campo Answers do DNS tipo KEY. Por exemplo, o primeiro paco-
te KEY de resposta tem nesses campos “dd4A”. O próximo paco-
te DNS KEY de resposta nesses mesmos campos possui “L48A”, 
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cuja busca por esse padrão nos pacotes do tipo TXT. Os padrões 
encontrados sugerem uma espécie de sincronização entre o cliente 
e o servidor para a manutenção da comunicação ora estabelecida.

A título de exemplo, ao pegar o primeiro pacote KEY, cujo 
campo Query Name contém:

AAAAAHeFA2h0dHA=.segsenai.mooo.com.
A primeira parte dessa consulta, antecedente ao domínio uti-

lizado no experiemento, é uma codificação em base64 que indica-
rá o tipo de recurso que está sendo solicitado, trazendo para ASCII 
essa parte da consulta: http.

Os pacotes TXTs que além das respostas serem iniciadas 
com a sequência de sincronismo possuem ainda, as solicitações 
HTTP também codificadas em base64, que estão dentro do campo 
Queries DNS. As principais strings que podem ser encontradas 
nas queries e que identificam claramente requisições HTTP são 
vistas na Tabela 2.

TABELA2. PRINCIPAIS STRINGS E SUA RESPECTIVA 
CODIFICAÇÃO EM BASE64

A proporção entre os tipos de consulta DNS geradas 
nessa comunicação é ilustrada pela Fig.3 de onde perce-
be-se que há a predominância de pacotes de tipo TXT que 
são precedidos de consultas do tipo KEY e existem ainda 
consultas PTR que são normais em uma rede interna e não 
faz parte do tunelamento. A predominância das consultas 
TXTs sobre as KEY ocorre porque os pacotes KEYs fun-
cionam como uma espécie de sincronização e mudança dos 
códigos que as consultas TXTs terão no começo de suas 
queries. É através dessas consultas TXT que trafegarão as 
requisições e respostas HTTP entre o cliente e o servidor.
[1]

Fig. 3. Proporção entre os tipos de consulta presente no tráfego do DNS2TCP.

TCP-over-DNS

Pela análise do tráfego capturado na implementação 
do TCP-over-DNS, diferente do DNS2TCP somente um 
tipo de requisição DNS é empregada para estabelecer a co-
municação, no caso, são do tipo TXT.

O comportamento assemelha-se ao do DNS2TCP, já 
que as requisições estão mascaradas nas queries DNS, po-
rém, a codificação empregada pelo software não foi iden-
tificada. [1]

A Fig.4 mostra a participação de cada um dos padrões 
listados em termos de proporções.

Fig. 4. Proporção entre os padrões encontrados para os pacotes do tipo TXT.

SSH Tunnel

O tráfego capturado no cliente durante o tunelamento SSH 
mostrou comportamento uniforme apresentando como caracte-
rística a presença de dois códigos NOP consecutivos dentro do 
cabeçalho TCP, dentro do campo TCP Options.

Como se trata de tráfego criptografado, o conteúdo da área 
de dados não é inteligível e não há forma de encontrar algum pa-
drão de comportamento dentro dessa área de dados.

Comparando-se o padrão encontrado com tráfego normal de 
SSH, foi observado a presença dessa mesma quantidade de NOP 
dentro desse mesmo campo somente nos pacotes envolvidos no 
three-way-handshake.

Assim, considera-se como assinatura dois NOPs seguidos 
dentro do campo Options do TCP em pacotes que não pertençam 
ao three-way-handshake, já que representam em termos percentu-
ais 100% dos pacotes envolvidos no tunelamento.

HTTP Tunnel

A análise da captura de tráfego no cliente permitiu observar 
que os pacotes HTTP trocados na comunicação mascaram as ver-
dadeiras requisições para o endereço padrão a um IP determinado, 
no caso, o 207.176.6.65 alternando a URL entre os padrões.

Alguns strings foram encontrados e estes se repetem no de-
correr da comunicação e podem sugerir que sejam códigos de sin-
cronização, controles pré-definidos entre o software. No sentido 
cliente e o servidor foram: Ping, 8v4p e 8v4d. A Fig.5 ilustra a 
aparticipação desses padrões em termos percentuais.
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Fig. 5. Proporção entre padrões encontrados nos pacotes provenientes do 
Cliente.

Passando à análise no sentido de comunicação do ser-
vidor para o cliente, também foram notados alguns strin-
gs padrões: 8Polling, Pong, Close Client Socket, ID# ou 
Version# e pacotes com campo Line-text-based. Todos eles 
correspondem a pacotes HTTP do tipo 200.

Fig. 6. Proporção entre padrões de pacotes originados no Servidor no HTTP-
Tunnel.

A Fig.6 mostra a proporção entre os padrões encon-
trados nos pacotes provenientes do Servidor. Tantos os 
padrões evidenciados pelas Fig.5 e Fig.6 não são strings 
comuns de serem encontradas dentro do campo de dados 
de tal protocolo.[1]

Webproxy – hide-me-now

As requisições partem do cliente dentro da própria re-

quisição HTTP GET, sendo que parte da URL será codifi-
cada em base64, e é nessa parte codificada que se encontra 
a URL verdadeira.

Assinaturas possíveis para esse tipo de tunelamento 
são strings HTTP, FTP, nas URLs codificadas em base64, 
conforme a Tabela 2. A Fig.7 mostra a proporção entre os 
tipos de HTTP produzidos pelo Servidor em resposta às 
solicitações do Cliente, evidenciando que houve sucesso 
na maior parte das requisições HTTP. [1]

Fig. 7. Proporção entre os pacotes de resposta HTTP provenientes do Servidor.

Webproxy – sslunblock
As requisições desse webproxy partem do Cliente 

dentro da requisição HTTP GET vindas do cliente, sendo 
parte da URL codificada em base64. Depreende-se que as 
requisições HTTP verdadeiras provenientes do Cliente es-
tão escondidas dentro URL do próprio webproxy.

O comportamento do webproxy sslunblock se asseme-
lha ao do hide-me-now, já que utiliza também do mesmo 
tipo de codificação para mascarar a URL original. A di-
ferença está na função da URL que recebe o verdadeiro 
site codificado. Enquanto o hide-me-now a função é index.
php, no sslunblock, a função é browse.php que recebe o 
endereço codificado a partir de “://”, isto é, todas as requi-
sições http iniciarão por “Oi8vd” que corresponde a “://” 
em base64.

A Fig.8 mostra a proporção entre os pacotes HTTP de 
resposta do Servidor. Pela maioria de pacotes ser do tipo 
HTTP 200, depreende-se que o acesso foi bem sucedido, 
pois este código corresponde a sucesso na conexão.

Fig. 8. Proporção entre os tipos de pacote de resposta HTTP.
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Analisando a Fig.8 e comparando-a a Fig.7, percebe-se pela 
maior porcentagem de HTTP do tipo 200 na Fig.7, que o we-
bproxy hide-me-now possui melhor desempenho quando com-
parado ao sslunblock. [1]

4 Construção da Ferramenta Para Detecção dos Tu-
nelamentos

Com a identificação das assinaturas, foi desenvolvida uma 
ferramenta para validação do estudo. Tal ferramenta, denomi-
nada Detruso, foi desenvolvida com a finalidade de alertar os 
administradores de rede sobre a presença de tunelamentos não 
convencionais e complementar o trabalho realizado pelo filtro de 
pacotes e de conteúdo pré-existentes. A ferramenta pode ainda 
bloquear tais túneis.

Dentre os requisitos para o desenvolvimento do Detruso es-
tão: independência de sistema operacional; tratamento dos paco-
tes em sua essência; busca por padrões dentro da área de dados 
dos protocolos e codificação das assinaturas em ASCII.

Para atender esses requisitos, o Detruso foi desenvolvido 
em Java e utiliza a biblioteca JPCAP, que é uma biblioteca de 
captura de pacotes para linguagem JAVA, open source licencia-
da pela GNU LGPL baseada nas bibliotecas libpcap e winpcap. 
Essa biblioteca tem capacidade de implementar diversos tipos de 
funcionalidades, dentre elas: listar interfaces de rede disponíveis 
no sistema; preparar a interface para captura de pacotes; realizar 
captura utilizando filtros; gravar nos pacotes armazenado; sniffer 
de rede e IDS. [13]

Com essas características atribuídas ao Detruso, o software 
roda em qualquer sistema operacional de 32 bits com a JVM 1.6. 
Por padrão, para atender os requisitos supracitados, o Detruso 
inspeciona a área de dados com codificação ASCII.

Para testá-lo depois do desenvolvimento, utilizou-se o mes-
mo cenário empregado nos experimentos, Fig.1, sendo o Detru-
so instalado no firewall/proxy. [1]

A linha de comando requerida pelo Detruso:

Os parâmetros representam: <interface>: a interface de rede 
de onde será feita a captura, ex: eth0, wlan0; <string>: string que 
será pesquisada dentro dos pacotes, corresponde a assinatura que 
deve ser procurada; <mensagem>: mensagem de identificação 
que aparecerá na tela quando a assinatura sugerida for encontra-
da; <qtd_pacotes>: quantidade de pacotes que serão capturados.

A Tabela 3 mostra as informações de cada tunelamento, sua 
assinatura e a eficácia do Detruso na detecção dos tunelamentos.

5 Conclusão

O ambiente experimental proposto bem como os resulta-
dos dele obtidos possibilitou concluir que os tunelamentos são 
eficazes dentro do propósito de permitir acesso a usuários que 
se encontrem restritos em suas redes corporativas, sendo alguns 
bastante eficientes, tais como os que têm por base os protocolos: 
ICMP, SSH e HTTP. Outros menos eficientes, baseados em DNS 
e os webproxies.

O foco principal do estudo, a busca de características que 
determinasse a atividade desses túneis, foi alcançado com suces-
so pela análise de tráfego coletado pelo Wireshark que possibi-
litou a identificação de suas assinaturas, culminando no desen-
volvimento do Detruso que validou o estudo realizado conforme 
Tabela 3, que condensou essas informações.

Depreende-se de todo estudo realizado, que o tunelamento 
não convencional em protocolos originalmente permitidos pode 
ser uma alternativa viável para usuários que queiram burlar as 
regras e imposições de uma política de segurança existente e 
diante disso, o Detruso se mostrou eficiente ao detectar e emitir 
alertas no decorrer dos testes com as informações obtidas pelo 
experimento dos tunelamentos, uma vez que verifica a área de 
dados com codificação ASCII. Porém, não obteve sucesso nos 
casos que envolvem os protocolos ICMP e SSH. O primeiro por 
ter assinatura em hexadecimal, e o segundo pela assinatura estar 
na área de cabeçalho.

Infere-se que o acréscimo da codificação hexadecimal ao 
Detruso pode identificar os túneis ICMP, assim como expandir 
a inspeção do Detruso para abarcar também a área de cabeçalho 
visando detectar o tunelamento SSH. Tais sugestões ficam para 
trabalho futuro.

Independente de ferramenta, pode ser concluído que IDS/
IPS podem, quando têm as informações (assinaturas), realizar 
os bloqueios/alertas e serem eficientes no combate a túneis não 
autorizados agregando maior credibilidade aos controles de se-
gurança, comprovado pelo desempenho obtido pelo Detruso.
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Georreferenciamento para a plataforma Android 

GUSTAVO GOMES DA FÉ 
FATESG/SENAI

Resumo: Atualmente o smartphone é um bem de consumo desejado por muitas pessoas, isso devido a sua capacidade de 
agregar diversos recursos, proporcionando diversas facilidades para o usuário. Um dos recursos mais utilizados atualmente 
é o georreferenciamento, com ele, é possível transformar os dispositivos móveis em aparelhos GPS (Global Positioning 
System) portáveis. Este artigo fornecerá uma visão geral de como implementar recursos de georreferenciamento utilizando 
a API (Application Programming Interface) Google Android para o desenvolvimento de aplicações para dispositivos móveis 
e sem fio.

Palavras Chaves: Georreferenciamento, Android.

1 Introdução

Este artigo trata sobre o que desenvolvedores Android pre-
cisam saber para construir bons aplicativos de georreferencia-
mento. A plataforma é a que mais cresce no mercado, por ser de 
código fonte aberto e estar presente em diversos tipos de dispo-
sitivos e fabricantes.

São descritas algumas facilidades que o framework fornece 
para o desenvolvimento, bem como a estrutura da arquitetura 
de hardware e software e de que forma foram projetados para 
abstrair camadas complexas de captura de dados geoespaciais 
e como é feita a renderização de mapas com a ajuda de API’s. 
Neste artigo, para renderização de mapas é utilizada a API do 
Google Maps, a principal do mercado.

Mas nem tudo é a favor! Características do Android como 
a fragmentação de hardware influencia pesadamente na qualida-
dede de captura de dados geoespaciais, essa que pode ser con-
siderada a maior dificuldade enfrentada pelos desenvolvedores. 
Além disso, os fatores externos como chuva, altitude e locali-
zação que independem de qualquer dispositivo vem a tona para 
aumentar o nível de dificuldade. Como se não bastasse, o alto 
consumo de bateria incrementa ainda mais o problema, por isso 
é vital que o desenvolvedor também se preocupe com esse fator 
durante o desenvolvimento.

Diante dos problemas apresentados surge um desafio: de-
senvolver um aplicativo que consiga capturar dados de georrefe-
renciamento de qualidade e que seja fiel a sua regra de negócio. 
Para realizar tal feito, o artigo descreve algumas boas práticas e 
técnicas que podem ser usadas e combinadas para resolver, ou 
pelo ou menos, amenizar algumas dessas dificuldades. O que 
definirá o uso de quais e de que maneira será a regra de negócio 
do aplicativo.

2 Arquitetura Android para georreferenciamento

2.1 Hardware

A captura de informações de georreferenciamento é realiza-
da por duas tecnologias de hardware presente nos dispositivos: o 
GPS e conexão de dados. É importante ressaltar que nem todos 
aparelhos possui esses recursos, portanto o desenvolvedor deve 
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ficar atento e se preocupar também com a versão do Android do 
qual será desenvolvido o aplicativo.

2.2 Prós x Contras

No quesito consumo de bateria a diferença é bastante signi-
ficativa. No GPS a bateria acaba rapidamente e há inclusive um 
aumento de temperatura no dispositivo, fato que não acontece 
por meio da conexão de dados. Entretanto, sua precisão é muito 
superior e a diferença na rapidez de captura entre as duas tecno-
logias é mediana.

Diante dessa contradição de características o desenvolve-
dor pode ficar com dúvida em qual escolher. Essa decisão deve 
ser tomada sempre levando em consideração a regra de negócio 
do aplicativo. Em alguns casos a regra exige o uso das duas tec-
nologias simultaneamente.

2.3 Obtenção de dados

Para obter os dados geoespaciais é necessário primeiramen-
te solicitar ao sistema operacional o serviço de localização pela 
instanciação da classe LocationManager. Essa é responsável 
pela gerência do hardware de captura e quando obtida retorna 
um objeto do tipo Location que encapsula todos os dados geo-
espaciais para qualquer classe que implemente a interface Loca-
tionLister e seus métodos de tratamento.

3 Software

3.1 API Google Maps

Atualmente existem API’s livres e pagas para a utilização 
em renderização de mapas, porém a mais utilizada e do qual será 
descrita é a API do Google Maps. Sua abstração facilita bastante 
o trabalho do desenvolver com muitas classes e métodos prontos 
para serem utilizados além de uma base de mapas que inclui 
todo o globo terrestre.

3.2 Características

Pelo fato do Google ser uma empresa inovadora no ramo 
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de georreferenciamento, com softwares e ferramentas para de-
senvolvedores, faz com que sua API para Android não fique pra 
traz das outras em facilidade, afinal a empresa é praticamente 
fundadora e apoiadora do projeto.

Entretando, apesar das facilidades, sua utilização é um pou-
co burocrática. É necessário que o desenvolvedor tenha cadastro 
para a obtenção da chave de acesso que permite a renderização 
dos mapas. Essa chave é obtida a partir do fornecimento do có-
digo MD5 do certificado responsável por assinar a aplicação.

Os detalhes da obtenção da chave de acesso foge do escopo 
deste artigo. Para saber mais acesse a documentação em inglês: 
https://developers.google.com/maps/documentation/android/
mapkey.

4 Combinando Hardware e Software

Como foi dito anteriormente, o georreferenciamento é 
composto pela captura de dados e sua renderização. A cada vez 
em que é obtido uma coordenada essa será extraída a latitude e 
longitude para instanciação de um GeoPoint para ser renderiza-
do por um MapView.

5 Amenizando os problemas

Segue uma lista de problemas já citados na introdução e as 
soluções para amenizá-los que faz com que se tenha a garantia 
de um aplicativo de qualidade com foco no cumprimento da re-
gra de negócio.

6 Lentidão na captura

Desenvolver aplicativos de georreferenciamento para An-
droid é um tremendo desafio. Isso porque a fragmentação da 
plataforma, ou seja, diversos dispositivos de fabricantes com 
diferentes hardwares que hospedam o sistema operacional alte-
ra significativamente o desempenho de captura de coordenadas. 
Dessa forma o desenvolvedor fica a mercê, sem saber quando 
terá o dado obtido. O desempenho também depende muito da 
localização do dispositivo. Lugares fechados e fatores externos 
como chuva são elementos que o desenvolvedor deve estar aten-
to na criação do aplicativo.

A melhor forma de amenizar esse tipo de problema é ati-
var tanto o GPS como a rede de dados para capturar os dados. 
Como a rede de dados tem a característica de responder de forma 
mais rápida ela pode servir de “cobertura” temporária enquanto 
o GPS trabalha para obter coordenadas mais precisas.

O código abaixo implementa a solução descrita:

Esta técnica pode ser útil para aplicativos que priorizam a 
rapidez na captura de coordenadas, porém não descarta a quali-
dade sendo alcançada em seguida.

Uma outra técnica é a recuperação da última posição cap-
turada. É possível mostrá-la (contanto que haja conexão com a 
internet) até que o hardware trabalhe para obter novas posições. 
Isso ajuda na apresentação do usuário e da a impressão de que o 
aplicativo está trabalhando.

7 Alto consumo de bateria

A precisão de uma localização no Android é diretamente 
proporcional ao tempo e ao consumo de bateria, ou seja, após 
iniciado o processo de obtenção, localizações mais precisas le-
varão maior tempo para serem obtidas e consequentemente mais 
bateria será gasta.

Algumas boas práticas durante a solicitação de coordena-
das podem ser utilizadas para amenizar o problema. Definir pa-
râmetros que limita a frequência de requisições para o GPS ou 
a conexão de dados ajuda a reduzir o consumo. Essa limitação 
pode ser tanto em frequência de tempo definido em milisegun-
dos quanto por distância em metros.

O uso da conexão de dados também é outra boa prática se 
atender regra de negócio do aplicativo.

8 Cache da API do Google

Porém como já foi dito, nem tudo é a favor. Uma especi-
ficação dos termos de uso cita que não é permitido a realização 
cache de mapas, ou seja, os mapas não deverão ser armazenado 
em cache para exibição enquanto o dispositivo não estiver co-
nectado com a internet. Isso elimina uma das melhores funcio-
nalidades para esse tipo de aplicativos que é a capacidade do 
usuário interagir com o mapa e salvar informações que poderão 
ser mandadas posteriormente para o servidor.

Item 10.1.3 dos termos de uso da API do Google Maps
https://developers.google.com/maps/terms

Todo bom aplicativo que trafega dados pela internet deve 
também de ser capaz de trabalhar sem ela. Porém se a renderi-
zação de mapas for a principal regra de negócio e utilizarmos a 
API do Google para realizar esse serviço podemos definitiva-
mente descartar essa possibilidade. Infelizmente a única forma 
de amenizar o problema é informar ao usuário que ative a cone-
xão para que os mapas possam ser visualizados.

9 Os benefícios do georreferenciamento para plata-
forma móvel

É uma tendência de todas as aplicações utilizarem recursos 
de georreferenciamento combinados com o uso de dispositivos 
móveis. Com isso, pode-se obter informações precisas sobre a 
localização do usuário para o fornecimento de conteúdo, servi-
ços ou produtos que mais despertem o interesse do usuário na-
quele momento e instante de tempo. Muitas regras de negócios 
empresariais podem se beneficiar deste recurso, reduzindo os 
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custos e gerando mais lucro para as empresas. A API do Android 
torna mais fácil o desenvolvimento de aplicações com recursos 
de georreferenciamento, fazendo com que o desenvolvedor prio-
rize as regras de negócio da aplicações, não perdendo tempo em 
implementações desnecessárias.

10 Conclusão

Este artigo trouxe uma visão geral do que é desenvolver 
aplicativos utilizando georreferenciamento na plataforma An-
droid. Foram citados as facilidades e problemas tanto do An-
droid como fatores externos. Diante desse cenário algumas 
técnicas foram citadas para fazer com que minimize o impacto 
provocado pelos obstáculos citados e busque atender fielmente 
as regras de negócios.
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Resumo: A Internet é a maior rede mundial de computadores da atualidade e cresce constantemente em uma velocidade ex-
traordinária interligando países e pessoas do mundo todo. Sistemas e pessoas trocam informações, nesta rede, a cada instante 
através de um amplo leque de serviços disponíveis. Com a alta disponibilidade dessas informações, a segurança torna-se im-
prescindível. Sendo por natureza as aplicações web fortemente baseadas em bancos de dados, estes sistemas estão suscetíveis 
ao ataque do tipo Structure Query Language Injection (SQL Injection). Este artigo pretende abordar os principais conceitos e 
técnicas referentes aos ataques SQL Injection em uma aplicação web vulnerável esclarecendo e apresentando prevenções deste 
tipo de ataque. Além de apresentar uma análise comparativa acerca das vulnerabilidades encontradas em sites do Governo e 
da Indústria.

Palavras Chaves: Segurança da informação, SQL Injection, Prevenção.

Abstract: The Internet is the world’s largest network of computers of today and is constantly growing at extraordinary speed 
interconnecting countries and people around the world. Systems and people exchange information, this network, every mo-
ment through a wide range of services available. With high availability of the information security becomes essential. Being 
by nature strongly based web applications in databases, these systems are susceptible to this type SQL Injection (Structure 
Query language). This article aims to address the main concepts and techniques related to SQL Injection attacks on a vulne-
rable web application explaining and presenting listed in preventing this type of attack. Besides presenting an analysis and 
comparison about the vulnerabilities found in sites of Government and Industry.

Key-words: Information Security, SQL Injection, Prevention.

1 Introdução

Com o surgimento do protocolo Hypertext Transfer 
Protocol (HTTP) no início da década de 90, as páginas 
Word Wide Web (www) se tornaram cada vez mais popula-
res e a falta de segurança no seu desenvolvimento também. 
Decorrentes disso, os ataques, cada vez mais sofisticados, 
acontecem com mais freqüência e aproveitam-se do grande 
número de falhas presentes nas aplicações web. [1]

A companhia FireHost especializada em segurança da 
informação revelou a mais recente análise estatística de 
ataques com sucesso que foram bloqueados pelos servi-
dores dela. Durante o período de abril a junho de 2012, 
aplicações web, bases de dados e sites espalhados por 33 
países em todo o mundo, experimentaram um total de 17 
milhões de ataques cibernéticos. Uma das mudanças mais 
significativas durante o tráfego de ataque foi um aumento 
de 69% em relação aos ataques de Structure Query Lan-
guage Injection (SQL Injection) comparado à pesquisa an-
terior, conforme é apresentado no Gráfico da Figura 01. [2]

Figura 01 – Gráfico de Ataques Bloqueados pelo Servidor da FireHost
Fonte: www.firehost.com (2012)

O SQL Injection é um ataque no qual o invasor pode 
inserir ou manipular consultas pela aplicação web, que são 
direcionadas para o banco de dados. E através de uma sim-
ples instrução SQL, a vítima pode sofrer um grande impac-
to no esquema de tabelas, nos dados armazenados, e até 
mesmo sobre elementos do sistema operacional, tendo em 
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vista que alguns bancos de dados permitem a execução de 
comandos do Shell do próprio sistema operacional.

2 Fundamentação Teórica

Neste tópico, serão apresentadas fundamentações te-
óricas embasadas em um ataque SQL Injection, para uma 
melhor compreensão do artigo.

2.1 O que é SQL?

Structured Query Language (SQL) é um conjunto de 
comandos de manipulação de banco de dados utilizado 
para criar e manter a estrutura desse banco de dados, além 
de incluir, excluir, modificar, e pesquisar informações nas 
tabelas dele. [3]

A Linguagem SQL é divida nos seguintes componen-
tes:

Data Definition Language (DDL): permite a criação 
dos componentes do banco de dados, tabelas, índices etc;

Data Manipulation Language (DML): permite a mani-
pulação dos dados armazenados no banco de dados;

Data Query Language (DQL): permite extrair do ban-
co de dados;

Data Control Language (DCL): provê a segurança in-
terna do banco de dados.

2.2 Segurança da Informação

Segurança da informação pode ser entendida como o 
processo de proteger informações em vários aspectos, sen-
do que três são considerados centrais ou principais: [4]

Confidencialidade: garantia de que o acesso à infor-
mação é restrito aos seus usuários legítimos;

Integridade: atributo de uma informação que indica 
que esta não foi alterada ou, se foi, o foi de forma autori-
zada;

Disponibilidade: garantia de que a informação e os 
ativos associados estejam disponíveis para os usuários le-
gítimos de forma oportuna.

Existem sistemas que estão mais voltados para a dis-
ponibilidade do que para integridade, outros mais preocu-
pados com a integridade do que com a confidencialidade. 
No entanto, todas são importantes. O que realmente dire-
ciona a melhor forma da utilização da segurança da infor-
mação é a necessidade do cliente. 

Para um melhor entendimento dos termos utilizados 
em Segurança da Informação, foram empregadas as defini-
ções da ISO/IEC 15.408:

Ataque: um tipo de problema de segurança caracteri-
zado pela existência de um agente que busca obter algum 
tipo de retorno;

Ativo: algo de valor resguardado pelo sistema;
Vulnerabilidade: todo ataque explora uma fraqueza no 

sistema. Esse ponto fraco pode ser um erro de código ou 
uma falha de especificação da segurança;

Ameaça: um ataque potencial, ou seja, um conjunto de 
três elementos: o agente (ou atacante), a vulnerabilidade e 
o ativo com valor, que permitem um ataque.

É impossível prevenir todos os ataques. Pode existir 
um número muito grande de possibilidades, algumas que 
nem conseguimos imaginar agora. O sistema seguro é 

aquele que concentra suas defesas nos ataques mais prová-
veis e com maior perda esperada. [5]

3 Ataque de Injeção SQL

A injeção SQL refere-se a uma classe de ataques de 
injeção de código e ocorre quando um ‘atacante’ muda o 
efeito pretendido de uma consulta SQL, inserindo novas 
palavras-chaves SQL ou operadores na consulta, de tal for-
ma que parte da entrada do usuário é tratada como códi-
go SQL. Por alavancar estas vulnerabilidades, um invasor 
pode enviar comandos SQL diretamente para a base de da-
dos. [6]

Neste tópico, são apresentados mecanismos de inje-
ção, técnicas de injeção e também tipos de ataques SQL 
Injection.

3.1 Mecanismo de Injeção

Uma declaração maliciosa SQL pode ser introduzida 
em uma aplicação web vulnerável utilizando vários meca-
nismos de injeção. William G. J. Halfond (2006) classifi-
ca-os:

Injeção através de entrada do usuário: A aplicação 
web pode interpretar a entrada do usuário de diversas for-
mas como base no ambiente que o aplicativo é implantado. 
Neste caso, os atacantes injetam código mal-intencionado 
nas variáveis de entrada do usuário existentes, que são en-
viados para o aplicativo web via GET ou POST que são 
métodos do protocolo HTTP associados à transferência de 
dados de formulários, e por conseqüência executados no 
SQL;

Injeção de cookies: Cookies são arquivos que contêm 
estado de informações gerado pelo aplicativo web e arma-
zenado no cliente máquina. Quando um cliente retorna a 
um aplicativo web, os cookies podem ser usados para res-
taurar as informações do cliente estado. Uma vez que o 
atacante tem controle sobre o armazenamento do cookie, 
ele poderia adulterar o conteúdo do mesmo, que por vezes 
não são devidamente higienizados antes de serem usados 
na consulta SQL;

Injeção através de variáveis do Servidor: Aplicativos 
web podem usar as variáveis de servidor de diversas ma-
neiras, um exemplo seria como log estatísticas de uso. Se 
essas variáveis são registradas em um banco de dados sem 
a devida verificação, poderá criar uma vulnerabilidade 
SQL, podendo o atacante forjar os valores que são coloca-
dos no cabeçalho de rede e quando a consulta ao registro 
do servidor variável for emitida para o banco de dados, o 
ataque é acionado; 

Segunda ordem de injeção: Neste caso o atacante inje-
ta código mal-intencionado em cadeias de caracteres desti-
nadas a armazenamento em uma tabela. Quando as cadeias 
de caracteres armazenadas são concatenadas, subseqüen-
temente em um novo comando SQL dinâmico, o código 
mal-intencionado é executado.

3.2 Técnicas de Injeção

Em um ataque de SQL Injection pode-se utilizar diver-
sas técnicas de injeção, as mais comuns são apresentadas 
a seguir.
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3.2.1 Sentenças ORDER BY

O ORDER BY pode aceitar um nome de coluna como 
um parâmetro, mas também uma série simples de identifi-
car uma coluna específica, permitindo assim ao atacante 
determinar o número de colunas de uma consulta da se-
guinte forma:

ht tp : / /www.vic t im.com/products .asp?id=12+or-
der+by+1

ht tp : / /www.vic t im.com/products .asp?id=12+or-
der+by+2

ht tp : / /www.vic t im.com/products .asp?id=12+or-
der+by+3 etc.

Se o usuário receber o primeiro erro ao usar ORDER 
BY 4, isso significa que sua consulta tem exatamente 3 
colunas.

O ORDER BY é muito utilizado, porque é mais rápido 
e geralmente deixa menos erros nos registro do banco de 
dados. [7]

3.2.2 Sentenças UNION

Para o servidor retornar outros registros além daqueles 
originalmente pretendidos, pode-se modificar a cláusula 
WHERE injetando um UNION SELECT. Isto permite que 
várias consultas SELECT sejam especificadas no mesmo 
comando. Suponha uma aplicação com o seguinte código:

SQLString = “SELECT nome, sobrenome, cargo 
FROM empregados WHERE cidade = ‘ “& cidade & “’”

E que seja utilizada a seguinte string de injeção:
‘ UNION ALL SELECT outra_coluna FROM outra_

tabela WHERE ‘ ‘=’
A seguinte consulta será enviada ao Sistema de Geren-

ciamento de Banco de Dados (SGBD):
SELECT nome, sobrenome, cargo FROM empregados 

WHERE cidade = “ UNION ALL SELECT outra_coluna 
FROM outra_tabela WHERE “=”

O Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) 
inspecionará a tabela empregados, procurando um regis-
tro no qual a cidade seja uma string vazia. Como não será 
encontrado, nenhum registro será retornado. Os únicos 
registros retornados serão da consulta injetada. O que se 
necessita, de fato, é especificar um valor que não retorne 
resultados na consulta original. Quando um número é espe-
rado 0 ou valores negativos normalmente funcionam bem. 
Para argumentos textuais, string como “INEXISTENTE” 
ou “NÃO OCORRE” costumam atingir este objetivo. [8]

3.2.3 Information_SCHEMA

INFORMATION_SCHEMA é o banco de dados de in-
formações que armazena informações sobre todos os outros 
bancos de dados mantidos pelo servidor MySQL. Embora 
possa selecionar como uma declaração, a ele é permitido 
apenas ler o conteúdo das tabelas, impossibilitando o uso 
dos comandos SQL; INSERT, UPDATE, DELETE.[09] 

Há uma abundância de tabelas INFORMATION_
SCHEMA, mas três são importantes para um ataque:

Esquemas INFORMATION_SCHEMA: Oferece in-
formações sobre os bancos de dados existentes;

TABELAS INFORMATION_SCHEMA: Oferece in-
formações sobre as tabelas existentes;

COLUNAS INFORMATION_SCHEMA: Oferece in-
formações sobre as colunas existentes.

Está técnica é útil para obter nomes de tabelas, colu-
nas, versão do banco de dados e etc., sem a necessidade de 
utilizar um programa especifico, ou até mesmo, por tenta-
tivas e combinações.

3.2.4 Codificações alternativas

Esta técnica visa vulnerabilidades em aplicações web 
que possuem varredura para conhecidos “maus caracte-
res”, como aspas simples e operadores de comentário. O 
texto injetado é modificado de modo a evitar a detecção 
por defensivas práticas de codificação e também técnicas 
de prevenção automatizadas.

Para fugir desta defesa, os atacantes têm empregado 
métodos alternativos de codificação de suas strings (por 
exemplo, usando codificação de caracteres hexadecimal, 
ASCII e etc.). Um fator que contribui para o problema é 
que diferentes camadas em um aplicativo têm maneiras di-
ferentes de lidar com codificações alternativas, por exem-
plo, um banco de dados pode usar a expressão char (120) 
para representar um personagem “x”, butchar (120) não 
tem nenhum significado especial no contexto da linguagem 
aplicativo. 

A seguir, veremos um exemplo de utilização da téc-
nica:

SELECT accounts FROM users WHERE login=’ le-
galUser’; exec (char (0x73687574646f776e)) –AND 
pass=’’ AND pin=

Este exemplo usa o char( ) e de codificação hexadeci-
mal ASCII. O char( ) recebe como parâmetro uma codifica-
ção inteiro ou hexadecimal de uma caractere e retorna uma 
instância de personagem. O fluxo de números na segunda 
parte da injeção é o código hexadecimal ASCII da string 
“SHUTDOWN”, portanto quando a consulta é interpretada 
pelo banco de dados, resultará na execução do comando 
SHUTDOWN. [6]

3.3 Tipos de Ataques SQL Injection

Neste tópico, são apresentados três tipos de ataques 
SQL Injection. Os diferentes tipos de ataques não são ge-
ralmente realizados com uma técnica de injeção isolada, 
muitos deles se utilizam de um conjunto de técnicas de 
injeção, dependendo exclusivamente dos objetivos especí-
ficos que o ataque deseja alcançar.

3.3.1 Desvio de Autenticação

O ataque mais simples de injeção de SQL consiste em 
burlar formulários de login. Considere, a seguir, o seguinte 
código-fonte de uma aplicação:

SQLQuery = “SELECT usuario FROM usuarios 
WHERE usuario = ‘” & strUsuario & “’ AND senha = ‘” & 

Jul/Dez 2013



Revista Tecnologia da Informação Aplicada
57

strSenha & “’”

strAutorizado = GetQueryResult(SQLQuery)

If strAutorizado = GetQueryResult(SQLQuery)
   boolAutenticado = False
Else
boolAutenticado = True

Quando o usuário submete um login e senha. A con-
sulta vai até a tabela usuários verificar se existe uma linha 
na qual usuário e senha correspondam aos valores infor-
mados pelo usuário. Se tal linha corresponde aos dados 
informados pelo usuário, o atributo srtAutorizado ficará 
em branco e o usuário não será autenticado.

Os atributos strUsuario e strSenha podem conter 
quaisquer caracteres que quisermos, podemos de fato mo-
dificar a estrutura da consulta de modo que um nome de 
usuário válido seja retornado mesmo que ninguém conheça 
nenhum nome de usuário válido. [8]

3.3.2 Stored Procedures

A intenção desse ataque é realizar escalação de pri-
vilégios, negação de serviço e a execução de comandos 
remotos. [6]

A injeção de procedures é em tese mais fácil de ser re-
alizada do que a injeção normal de consultas. Explorando 
uma vulnerabilidade hipotética possui o seguinte formato:

teste.asp?cidade=camaqua’;EXEC master.dbo.xp_
cmdshell ‘cmd.exe dir c:

Um argumento válido é provido no início, seguido por 
um apóstrofo, enquanto o argumento final da stored pro-
cedure1  não possui apóstrofo de fechamento. Esta string 
de injeção satisfazerá as exigências de sintaxe inerente à 
maioria das consultas vulneráveis com apóstrofos. Pode ser 
necessário lidar também com parênteses, cláusulas WHE-
RE adicionais, e outros, mas não é necessário preocupar-se 
com número de colunas ou tipos de dados. Isso torna pos-
sível explorar uma vulnerabilidade da mesma forma com 
que seria feito em aplicações que não retornam mensagens 
de erro. [8]

3.3.3Piggy-Backed Queries

Neste tipo de ataque um invasor tenta injetar adicio-
nais consultas na consulta original. Como resultado, o ban-
co de dados recebe várias consultas SQL. A primeira é a 
que se destina à consulta, que é executada como normal. 
As posteriores são as consultas injetadas, que são executa-
das para além da primeira. 

Este tipo de ataque pode ser extremamente prejudi-
cial. Se for bem sucedido, os atacantes podem inserir prati-
camente qualquer tipo de comando SQL, incluindo proce-
dimentos armazenados para as consultas adicionais e tê-los 
executado junto com a consulta original. Vulnerabilidade a 
esse tipo de ataque depende de uma configuração de banco 
de dados que permite que várias instruções sejam executa-
1 Stored procedures são rotinas armazenadas no banco de dados e de funcionamento do motor de 
banco de dados. Estes procedimentos podem ser tanto definidos pelo usuário, ou procedimentos 
fornecidos pelo banco de dados, por padrão.

das em uma única seqüência. 
Se as entradas do atacante forem “’;drop table users- 

-“ no campo de passagem o aplicativo gera a seguinte con-
sulta: 

SELECT accounts FROM users WHERE login= ‘doe’ 
AND pass=’’; drop table users - -‘ AND pin=123

Depois de completar a primeira consulta, o banco reco-
nhecerá o delimitador de consulta (“;”) e executará a consulta 
injetada segundo. O resultado da execução da consulta segun-
do seria excluir a tabela users, o que provavelmente destroem 
a informação valiosa. Outros tipos de consulta poderiam inserir 
novos usuários no banco de dados ou executar procedimentos 
armazenados. [6]

4 Estudo de Caso

O Estudo de Caso tem como objetivo, uma comparação en-
tre diferentes organizações (Governo e Indústria) e apresentar 
resultados em busca de falhas que possibilitam o acesso a dados 
confidenciais do Sistema.

Algumas informações podem fazer a diferença entre o su-
cesso ou não de seus empreendimentos. Portanto, segurança é 
um item fundamental em qualquer situação. Instituições gover-
namentais, empresas de produtos e serviços financeiros, indús-
trias e afins estão expostas aos mesmos problemas naturais de 
segurança do ambiente de tecnologia da informação. Principal-
mente sob as questões que envolvem os assuntos relativos ao 
uso da internet.

4.1 Ataque SQL Injection

A fim de proporcionar um ambiente prático e didático para 
experimentação dos conceitos apresentados neste artigo, foi rea-
lizado um ataque a uma aplicação web vulnerável.

4.1.1 SQL Injection Scanner Software

Existem no mercado vários softwares que realizam varre-
duras em sites buscando vulnerabilidades de sistemas web, o 
Acunetix (Versão 8.0) é um deles e de acordo com os desenvol-
vedores, ele é completamente livre de falso-positivo2 . O Acune-
tix possui uma nova tecnologia que pode confirmar as vulnerabi-
lidades sob demanda, por isso é imune a falso-positivo.

Ao realizar a análise do site, ele retorna informações de di-
retórios, hosts, vulnerabilidades, erros na aplicação web e dicas 
de como explorar e prevenir do ataque. Quando o Acunetix iden-
tifica um SQL Injection, ele consegue tirar proveito das falhas 
automaticamente e extrair a versão da aplicação.

4.1.2 Ferramenta de Injeção SQL

Havij é uma ferramenta automatizada que explora vulne-
rabilidades de injeção SQL em uma página web. Depois de ter 
passado por uma varredura e detectado este tipo de falha, a fer-
ramenta pode obter informações sobre: banco de dados, usuá-
rios, senhas, tabelas e colunas, execução de instruções SQL e até 
mesmo acessar o sistema de arquivos e executar comandos no 
sistema operacional.

2 Falso-positivo é utilizado para designar uma situação em que um Firewall ou Sistema de Detecção 
de Intrusão aponta uma atividade como sendo uma ameaça, quando na verdade não é.
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Figura 02 – Tabela Explicativa do Software Havij.
Fonte: Autoria própria

Primeiramente inseri-se no campo Target a Uniform Re-
source Locator (URL) do site que está vulnerável:

http://sitevul.com.br/noticias.php?id=10 

Dentro de Tables, Figura 02, possuem botões que inje-
tam uma seqüência de comandos SQL.

4.1.3 Acesso ao Banco de Dados

Com a técnica de injeção do INFORMATION_SCHEMA 
aplicada pelo software Havij, o acesso a tabelas e colunas do 
site analisado foi automatizado. E tem como foco principal no 
sistema, o login e as funções de administrador do site. Conforme 
é apresentado na Figura 03.

Figura 03 – Acesso as funções de Administrador do Site.
Fonte: Autoria própria

Para demonstrar o que um ataque SQL Injection pode cau-
sar, foi explorado uma falha no sistema de upload de fotos do 
site, que permite salvar qualquer extensão de arquivo dentro do 
servidor. 

Para ter acesso ao banco de dados do site foi utilizado um 
exploit3  que quando carregado no próprio navegador, obtém 
acesso a senhas do banco de dados e informações privilegiadas 
do servidor web. 

4.1.4 Entendendo o Ataque

Tanto no caso do ataque ser realizado pela URL e por um 
formulário, ou seja, independentemente da forma de entrada do 
código SQL, o potencial do ataque é o mesmo. Para explorar a 
injeção de código SQL manual é necessário que o atacante exe-
cute inúmeras tentativas de acesso, para que, através de tentativa 
e erro o sistema possibilite conhecer toda a estrutura do banco de 
dados. O sucesso do ataque foi possível por duas falhas básicas 
na aplicação:

• Não ter sido feito o devido tratamento da entrada da 
informação, pois chegou ao banco de dados sem nenhuma bar-
reira;

• Não terem sido filtradas corretamente as informações 
vindas do banco de dados para o cliente.

4.2 Indústria x Governo

Hoje o risco que corre o setor público, por armazenarem 
dados na internet, é idêntico àqueles que correm as empresas 
privadas que têm os seus bancos de dados invadidos.

Referente a esta questão, foi realizado uma comparação de 
10 sites do Governo e 10 sites da Indústria, escolhidos aleato-
riamente em regiões do Brasil, sendo elas: Goiás, São Paulo, 
Paraná e Pará. De forma a identificar e apontar qual instituição 
está mais vulnerável ao ataque SQL Injection.

O processo de comparação será determinado pelos seguin-
tes aspectos:

• Sites vulneráveis ao SQL Injection;
• Acesso às informações do banco de dados.

4.2.1 Sites Vulneráveis

Conforme é observado no Gráfico da Figura 04, foram ana-
lisados 10 sites na área da Indústria e 10 sites do Governo. Deste 
total, 35% (7 sites) das aplicações web que foram testadas na 
área da Indústria estavam vulneráveis ao SQL Injection, contra 
40% (8 sites) das aplicações web do Governo. Já 25% (5 sites) 
das aplicações web não apresentaram falhas a SQL Injection. 
Sites do Governo demonstraram mais falhas no código de pro-
gramação que possibilita a injeção de códigos maliciosos.

3 Exploit – Sequencia de comandos que exploram vulnerabilidades em um Sistema Operacional.

Figura 04 – Gráfico de resultados das Aplicações Web scanneadas.
Fonte: Autoria própria

De um total de 10 sites analisados do Governo 8 sites foram 
encontradas vulnerabilidades, e somente 2 sites não foram.

Já a Indústria de um total de 10 sites analisados 7 sites fo-
ram encontradas vulnerabilidades e somente 3 sites não foram.

4.2.2 Acesso as Informações

Uma aplicação web vulnerável nem sempre é sinônimo de 
acesso completo aos dados. Em alguns dos ataques aos sites vul-
neráveis, a falha de conexão (devido ao firewall) impossibilitou 
o acesso às informações. Já em outro caso foi obtido às colunas 
login e senha, mas os dados da coluna senha estavam criptogra-
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fados o que inviabilizou o acesso completo as informações. Jus-
tificando os 60% (9 sites) sem acesso a base de dados, conforme 
é apresentado no Gráfico da Figura 05. 

Foi realizada uma nova análise sobre o acesso as informa-
ções das bases de dados nos sites vulneráveis do tópico anterior.  

Figura 05 – Gráfico de Sites explorados.
Fonte: Autoria própria

Dos 8 sites vulneráveis do Governo 4 sites foram obtidos 
acesso as informações , igualmente 4 sites (27%) não foram ob-
tidos acesso as informações.

A Indústria destaca-se, pois dos 7 sites vulneráveis apenas 
2 sites (13%) foram obtidos acesso as informações e 5 sites não 
foram obtidos acesso as informações.

Para explorar o site e ter acesso às informações restritas 
foi utilizado a técnica de injeção de códigos automatizada pelo 
software Havij (Versão 1.3 Pro). Foi obtido acesso a diversos 
dados de pessoas civis cadastradas nos sites, senhas de usuário 
e de administrador, muitas delas de fácil acesso, sem qualquer 
tipo de segurança.

As linguagens web encontradas nos sites vulneráveis a SQL 
Injection foram: Personal Home Page (PHP) e Active Server 
Page (ASP).

4.2.3 Outras Vulnerabilidades Encontradas

Além do SQL Injection, os sites analisados apresentaram 
outros tipos de falhas graves, tais como:

• Cross-site scripting (XSS): Este ataque permite que có-
digo HTML seja inserido de maneira arbitrária no navegador do 
usuário alvo;

• Blind SQL Injection: É considerado como um jogo de 
perguntas e respostas. Um atacante pergunta para o servidor, ele 
te responde, dizendo TRUE or FALSE (verdadeiro ou falso);

• Diretório Transversal: O ataque de Diretório Transver-
sal tem o objetivo de acessar arquivos e diretórios que estão ar-
mazenados fora do diretório utilizado pela aplicação. Acessando 
a aplicação pelo Browser o atacante pode olhar os links absolu-
tos para arquivos armazenados no Servidor web.

5 Prevenção

Pode-se encontrar uma vasta gama de técnicas para tratar 
o problema de SQL Injection. Nesta seção principais pontos de 
prevenção ao ataque são apresentados. 

5.1 Boas Práticas de Programação

Todos os dados providos pelo cliente necessitam ser veri-
ficados quanto à existência de caracteres ou strings que possam 
ser utilizados de forma maliciosa. Remover apóstrofos ou co-
locar contrabarras (\) antes dos mesmos não é, nem de longe, 
suficiente. Um tratamento mais apropriado seria uma expressão 
regular padrão para bloqueio de entradas impróprias. A seguinte 
expressão regular, por exemplo, permitiria apenas a entrada de 
letras e números:

s/[^0-9-a-zA-z]//\ 

O filtro deve ser restrito e específico. Quando possível, in-
clusive, deve-se permitir apenas números. Caso não seja sufi-
ciente, pode-se permitir apenas letras e números, e assim por 
diante. Caso caracteres especiais sejam necessários, um pré-tra-
tamento convertendo-os para códigos HTML pode ser conve-
niente. Em um campo onde um e-mail é informado, por exem-
plo, deve-se permitir apenas letras, números, além de traço (-), 
underscore (_), ponto (.) e arroba (@), e aceitar estes últimos 
apenas após a conversão dos mesmos para seus respectivos có-
digos HTML. [8] 

5.2 Banco de Dados

Para minimizar o dano potencial de um ataque bem-suce-
dido a SQL Injection, você deve minimizar os privilégios atri-
buídos a cada conta de banco de dados em seu ambiente. Não 
atribuir tipo de Database Administrator (DBA) ou administrador 
de acesso a contas de sua aplicação. [10]

5.3 Funções Intrinsecamente Seguras

Todo dado informado, seja pelo usuário ou de outro sis-
tema, deve ser tratado adequadamente, mesmo que se acredite 
que todas as funções são intrinsecamente seguras. Um cuidado 
a se ter é identificar caracteres especiais maliciosos que permi-
tem executar ataques. O SQL Injection explora características 
da linguagem SQL que permite o uso de caracteres com funções 
especiais, como comentário. [11] 

5.4 Validação de Entrada e Saída dos Dados

A validação dos dados de entrada estabelece que deve ser 
incorporados elementos de controle cujo objetivo é garantir que 
os dados de entrada de aplicações web estejam corretos e se-
jam apropriados aos requisitos de negócios e de segurança. Para 
tanto, esses dados devem ser validados também sob a ótica da 
política de segurança da instituição.

Por outro lado há uma necessidade de um controle, uma vez 
que os dados de saída das aplicações web também devem ser 
validados para assegurar que o processamento das informações 
armazenadas está correto e é apropriado às circunstâncias. [12]

6 Conclusão

O poder de destruição de um ataque bem sucedido do tipo 
SQL Injection é catastrófico para o detentor da aplicação web. 
Como visto, um atacante pode burlar um sistema de login, obter 
dados de diversos databases do SGBD, bem como ler arquivos 
de sistema, descobrir senhas e muito mais. 
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O Estudo de caso apontou vários itens em questão, tais 
como, a existência de ferramentas automatizadas para execução 
de um ataque SQL Injection. O scanner Acunetix obtém uma 
análise das vulnerabilidades encontradas na aplicação web, já 
o software Havij proporciona ao atacante, técnicas e ataques de 
injeção SQL. 

Os resultados obtidos, com base nos ataques realizados aos 
sites do Governo e da Indústria, mostram que ambos estão vul-
neráveis, comprovando o crescimento indesejável deste tipo de 
ataque. 

Algumas dificuldades foram encontradas durante a análise 
dos sites vulneráveis, como falha de conexão devido ao firewall, 
criptografias dos dados, sites que já tinham sido invadidos e ou-
tros. Comprovando que nem sempre uma aplicação web vulne-
rável é sinônimo de acesso as informações.

Neste contexto, o intuito deste artigo foi alertar sobre o 
crescimento do ataque SQL Injection e o impacto que o mesmo 
pode vir a causar. E apresentar a importância na implementação 
de técnicas, metodologias, modelos e práticas que apoiem o de-
senvolvimento de software seguro, para isso, a segurança deve 
ser pensada em todas as etapas do desenvolvimento, desde a fase 
de projeto até fase de teste.
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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
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