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PROPOSTA DE PROCEDIMENTOS PARA ANONIMIZAÇÃO DA
ORIGEM DE ATAQUES CIBERNÉTICOS

Asael da Silva Vaz*

Juliano Brandão Palácio**

RESUMO

O assunto Guerra Cibernética tem recebido grande ênfase no cenário mundial, enquanto o espaço

cibernético é essencial para funcionamento e gerenciamento dos sistemas estratégicos militares e

civis dos países. Essa realidade fez o Brasil criar uma estrutura de Defesa Cibernética no âmbito do

Ministério da Defesa. Dentro da doutrina estabelecida, o ataque cibernético foi definido como uma

ação que pode ser executada em tal espaço, sendo que todas as atividades devem seguir o princípio

da dissimulação. Foram analisados os protocolos nos quais a Internet é baseada, como estas afetam

um ataque cibernético e ferramentas e serviços disponíveis que podem auxiliar na obscuração de sua

autoria.  Finalmente,  foi  proposto  um  ambiente,  utilizando  os  dados  analisados,  no  qual  foram

empregados as ferramentas e serviços previamente analisadas
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ABSTRACT

The Cyber War subject has received great emphasis at the world scenario, since the cyber space is

essential for working and management of  countries’ military and civil strategic systems. These reality

has made Brazil to create a Cyber Defense structure within the Ministry of Defense scope. Inside the

established doctrine, cyber attack was defined as an action that can be performed at such space, and

all activities must follow the principle of dissimulation. It’s been analyzed the protocols on which the

Internet is based, how they affect a cyber attack and the available tools and services that may help in

obscuring its authorship. Finally, it was proposed an environment, using the analyzed data, in which

the tools and services previously analyzed were used.

Keywords: Cyber War, cyber attack, anonymization, Internet

1. INTRODUÇÃO

No cenário  mundial  atual,  o  espaço  cibernético  impõe-se  como  um novo

ambiente  onde  batalhas  por  informações  e  liberdade  de  utilização  podem  ser

travadas.  A capacidade  de  operar  nesse  cenário  virtual  passa,  assim  como  no

* Capitão da Arma de Comunicações.  Bacharel  em Ciências Militares pela Academia Militar  das
Agulhas Negras (AMAN) em 2009. Pós-graduado em Guerra Cibernética pelo Centro de Instrução de
Guerra Eletrônica em 2016.
** Major  da  Arma  de  Comunicações. Bacharel  em Ciências  Militares  pela  Academia  Militar  das
Agulhas Negras (AMAN) em 2001. Mestre em Operações Militares pela Escola de Aperfeiçoamento
de Oficiais (AMAN) em 2009.



ambiente  cinético,  pelo  conhecimento  de  suas  características  e  domínio  das

capacidades necessárias. Vejamos:

A revolução tecnológica elevou o espaço cibernético a uma nova condição
nos assuntos relacionados à defesa e segurança. Tal espaço é um domínio
global  dentro  da  dimensão  informacional  do  ambiente  operacional  que
consiste em uma rede interdependente de infraestruturas de Tecnologia da
Informação e Comunicações (TIC) e de dados, incluindo a internet, redes de
telecomunicações, sistemas de computador, processadores embarcados e
controladores (BRASIL, 2017, Prefácio).

Segundo  a  Doutrina  Militar  de  Defesa,  as  ações  executadas  no  Setor

Cibernético  no  âmbito  dos  níveis  operacional  e  tático  compreendem  a  Guerra

cibernética  (BRASIL,  2014,  p.  18).  O manual  de  Guerra  Cibernética  do Exército

Brasileiro, publicado em 2017, nos traz a seguinte definição de Guerra Cibernética:

GUERRA CIBERNÉTICA – corresponde ao uso ofensivo  e  defensivo  de
informação e sistemas de informação para negar capacidades de C2 ao
adversário,  explorá-las,  corrompê-las,  degradá-las  ou  destruí-las,  no
contexto de um planejamento militar de nível operacional ou tático ou de
uma operação militar. Compreende ações que envolvem as ferramentas de
TIC para  desestabilizar  ou  tirar  proveito  dos  sistemas de informação do
oponente  e  defender  os  próprios  Sist  Info.  Abrange,  essencialmente,  as
ações cibernéticas. A oportunidade para o emprego dessas ações ou a sua
efetiva utilização será proporcional à dependência do oponente em relação
às TIC (BRASIL, 2017, p. 2-2).

O Catálogo de Capacidades do Exército Cibernética como uma capacidade

militar terrestre e, como uma de suas capacidades operativas, o ataque cibernético.

Tal  capacidade é definida como “ser  capaz de conduzir  ações para interromper,

negar,  degradar,  corromper  ou  destruir  informações  ou  sistemas  computacionais

armazenados  em dispositivos  e  redes  de  computadores  e  de  comunicações  do

oponente” (BRASIL, 2017, p. 3-2).

A Doutrina Militar de Defesa Cibernética do Ministério da Defesa e o manual

de Guerra Cibernética da Exército Brasileiro definiram os princípios de emprego da

Defesa Cibernética, dentre os quais tem-se o princípio da dissimulação:

Princípio da Dissimulação – medidas ativas devem ser adotadas para se
dissimular no Espaço Cibernético, dificultando a rastreabilidade das ações
cibernéticas ofensivas e exploratórias levadas a efeito contra os sistemas de
tecnologia  da  informação  e  de  comunicações  do  oponente.  Objetiva-se,
assim,  mascarar  a  autoria  e o ponto de origem dessas ações (BRASIL,
2017, p. 2-4).

A Internet é baseada em protocolos de domínio público para que funcione

corretamente.  Se respeitados,  tais  protocolos  garantem que os  dados trafeguem

livremente pelas diversas redes a redor do mundo.



Dentre os diversos protocolos, o  Internet Protocol (IP) é o responsável pelo

endereçamento de cada ativo de uma rede. Assim como os endereços devem ser

únicos no mundo cinético para que as correspondências cheguem ao destinatário,

no mundo virtual cada máquina deve ter seu próprio endereço, o qual não pode ser

repetido ou copiado. Consequentemente, essa característica intrínseca ao sistema

permitirá a identificação da origem de cada dado que trafegue em uma rede privada

ou  pública.  Em  uma  rede  privada,  esse  endereçamento  pode  ser  facilmente

analisado e manipulado. 

Entretanto, se estivermos utilizando a Internet, isso se torna mais difícil, pois

os endereços IP são controlados por instituições nacionais e internacionais e sua

utilização  envolve  registros  coordenados  por  regulamentos  para  funcionar

apropriadamente. Resumindo, para utilizar a Internet, não se pode utilizar ou replicar

qualquer  endereço,  é  preciso  utilizar  um  dos  que  são  distribuídos  de  forma

controlada.

A legislação brasileira nos mostra como os provedores de conexão à Internet

devem tratar  os dados das conexões de seus usuários. A Lei  do Marco Civil  da

Internet  no Brasil  foi  sancionada em 2014 e prevê,  em seu artigo 14, como tais

dados devem ser tratados:

Art.  13.  Na  provisão  de  conexão  à  internet,  cabe  ao  administrador  de
sistema autônomo respectivo o dever de manter os registros de conexão,
sob sigilo, em ambiente controlado e de segurança, pelo prazo de 1 (um)
ano, nos termos do regulamento.

§1ºA responsabilidade  pela  manutenção  dos  registros  de  conexão  não
poderá ser transferida a terceiros.

§2º A autoridade policial ou administrativa ou o Ministério Público poderá
requerer cautelarmente que os registros de conexão sejam guardados por
prazo superior ao previsto no caput.

§3º  Na  hipótese  do  §2º,  a  autoridade  requerente  terá  o  prazo  de  60
(sessenta) dias, contados a partir do requerimento, para ingressar com o
pedido de autorização judicial de acesso aos registros previstos no caput.

§4º O provedor responsável pela guarda dos registros deverá manter sigilo
em relação ao requerimento previsto no §2º, que perderá sua eficácia caso
o  pedido  de  autorização  judicial  seja  indeferido  ou  não  tenha  sido
protocolado no prazo previsto no § 3º.

§5º Em qualquer hipótese, a disponibilização ao requerente dos registros de
que trata este artigo deverá ser precedida de autorização judicial, conforme
disposto na Seção IV deste Capítulo.

§6º Na aplicação de sanções pelo descumprimento ao disposto neste artigo,
serão considerados a natureza e a gravidade da infração, os danos dela
resultantes,  eventual  vantagem  auferida  pelo  infrator,  as  circunstâncias
agravantes, os antecedentes do infrator e a reincidência. (BRASIL, 2014a)



Assim, podemos constatar que, caso o ataque ocorra de uma fonte externa ao

alvo através da Internet, é necessário tomar medidas para prevenir o rastreamento e

identificação da origem das ações. E, como será necessário utilizar um endereço IP

público válido, consequentemente devidamente registrado, além de protocolos como

o DNS,  os quais  deixam registros  em servidores,  a  ofuscação da identidade do

proprietário é o que garantirá a fidelidade ao princípio da dissimulação.

Desta forma, esse trabalho buscará soluções para garantir a obscuridade do

atacante em todas as fases de um ataque, desde sua preparação até a execução, já

que o endereço origem do ataque deve ser público pelo comportamento natural do

protocolo IP.

1.1 PROBLEMA

Todas as ações executadas no espaço cibernético envolvem a utilização de

diversos serviços e protocolos, como: protocolos da pilha TCP/IP, consulta de nomes

(Domain Name Service – DNS), aluguel de servidores privados, VPN e pagamento

de provedores de conexão à Internet. Todas essas etapas contém registros que são

armazenados  pelos  servidores  utilizados  e  podem  ser  analisados  a  qualquer

momento sob as obrigações legais de cada país.

Sabendo que o princípio da dissimulação estabelece que a autoria e a origem

das ações conduzidas no espaço cibernético  devem ser  ofuscadas,  assim,  para

respeitá-lo,  devemos analisar  todas as  etapas do ataque e  todos os  recursos e

protocolos  utilizados  e  aplicar  soluções  que  impeçam  que  o  atacante  seja

identificado através da análise desses dados.

Sendo assim, podemos nos perguntar se é possível propor um modelo de

solução  que  garanta  a  obscuridade  de  um  atacante  em  todas  as  etapas  do

estabelecimento de conexão entre o este e a vítima.

É importante ressaltar que esse trabalho não analisará a evasão do sistema

computacional  atacado.  Os  vestígios  deixados  pelas  atividades  realizadas  no

sistema podem identificar a autoria das ações, entretanto nosso objetivo restringir-

se-á ao processo de conexão, via Internet, entre o atacante e a vítima.

1.2 OBJETIVOS

O  presente  trabalho  analisará  soluções  para  executar  o  tipo  de  ação

cibernética ataque respeitando o princípio da dissimulação. O cenário analisado será



de um ataque que ocorrerá através da Rede Mundial de Computadores (Internet)

sendo necessário assegurar a anonimidade da fonte.

O  seguinte  objetivo  geral  foi  determinado  com a  finalidade  de  verificar  a

viabilidade de uma solução que garanta o anonimato do atacante durante a conexão

entre  seu  sistema  e  o  da  vítima,  impedindo  que  a  identidade  do  atacante  seja

revelada através da análise dos registros próprios dos diversos protocolos existentes

na Internet:

– Analisar técnicas e recursos disponíveis a fim de propor procedimentos para

ofuscação da autoria  e  da  origem ataques cibernéticos  que ocorram através  da

Internet, garantindo, dessa forma, o respeito ao princípio da dissimulação;

Para  atingirmos  esse  objetivo,  os  seguintes  objetivos  específicos  foram

definidos:

– Analisar a possibilidade de utilizar um endereço IP público válido de forma

anônima;

– Analisar a rede TOR a fim de ponderarmos se o nível de anonimato que

este propõe atende às necessidades da Doutrina Militar de Defesa Cibernética;

– Analisar se o uso da criptomoeda Bitcoin garante a anonimidade necessária

para as atividades de Guerra Cibernética;

–  Alugar  um VPS,  sem utilizar  informações  pessoais  reais,  para  utilizá-lo

como vetor de ataques cibernéticos; e,

– Analisar se os diversos procedimentos propostos podem expor a origem de

um ataque cibernético.

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES

O espaço cibernético tem sido utilizado de forma ampla pelos países para

exercerem o comando e controle sobre suas tropas e meios. Esse emprego tem

elevado  a importância desse espaço virtual a níveis similares ao do espaço cinético.

Dessa  forma,  garantir  a  liberdade  de  utilização  e  de  emprego  de  meios  de

informação e comunicações e negá-la ao inimigo é essencial para o sucesso das

operações militares.

Além disso, a função da nova tecnologia, desde a robótica até a tecnologia
de  informação,  será  cada  vez  mais  importante  nas  guerras  futuras.
Antecipando esse cenário, o Exército está desenvolvendo um novo conceito
de batalha multi-domínio, preparando-se para lutar e vencer sua próxima
guerra. Planejadores acreditam que as batalhas do futuro serão travadas
em  um  ambiente  operacional  onde  o  Exército  será  desfiado  a  manter



liberdade de manobra e superioridade não somente nos domínios aéreo,
terrestre e marítimo, mas também nos domínios espacias e cibernéticos,
além  do  espectro  eletromagnético  (SPENCER;  BEEHMER;  THOMAS,
2018).

Essa nova realidade pode ser observada na decisão tomada pelo governo

dos Estados Unidos da América de elevar o  status de seu Comando Cibernético,

inicialmente  um  “Comando  Subunificado”  ao  abrigo  da  STRATCOM  (Comando

Estratégico)  (CLARKE;  KNAKE,  2015,  p.  18), ao  nível  de  Comando  do

Departamento  de Defesa (Unified  Combatant  Command –  UCC).  Observemos o

seguinte trecho de uma reportagem publicada na revista Wired, com tradução nossa:

Entre  a  intromissão russa em múltiplas eleições democráticas,  a imensa
extração  de  dados  sensíveis  como  o  Escritório  de  Gerenciamento  de
Pessoal  dos  EUA  pelos  chineses,  e  a  propagação  descontrolada  de
ransonware da Coreia do Norte, a agressão cibernética de estados-nações
tornou-se  significantemente  mais  proeminente  nos  últimos  anos.  Esta
escalada fornece o pano de fundo para a nova diretiva da administração de
Trump de elevar o Comando Cibernético dos Estados Unidos, atualmente
uma  divisão  da  Agência  de  Segurança  Nacional,  para  o  status  de  um
comando militar unificado. (NEWMAN, 2017)

O espaço cibernético é fundamental para as atividades de defesa dos países.

Um ataque cibernético pode desativar sistemas estratégicos e facilitar os ataques

cinéticos. Esse fato pode ser observado no seguinte relato de um ataque contra o

sistema  defesa  antiaérea  Sírio  por  Israel  antes  de  realizar  um  bombardeio  a

instalações supostamente nucleares no território daquele país em 2007:

Quando os Israelenses atacaram a Síria,  eles utilizaram pulsos de luz e
elétricos não para cortar como um laser ou eletrocutar com um taser, mas
para transmitir “0s” e “1s” e controlar o que os radares da defesa aérea Síria
viam. Em vez de estourar as defesas antiaérea sírias e desistir do elemento
surpresa antes do ataque aos alvos principais, na era da guerra cibernética,
os Israelenses se asseguraram de que os inimigos não poderiam levantar
suas defesas (CLARKE; KNAKE, 2015, p. 11). 

Um ataque ou exploração que tenha sua fonte conhecida pode prejudicar a

imagem  do  país  e  da  Força  ou  gerar  problemas  diplomáticos.  Em  2007,  após

problemas ideológicos entre a Estônia e a Rússia, diversos servidores Estonianos

sofreram  ataques  de  negação  de  serviço  distribuído  (DDoS),  os  quais  foram

atribuídos por estes aos russos:

Especialistas  em  segurança  cibernética  rastrearam  os  pings até  os
computadores zumbis específicos e,  em seguida, aguardaram a conexão
entre as máquinas infectadas e as máquinas de controle. A Estônia alegou
que as máquinas de controle finais estavam na Rússia e que o código do
programa havia sido escrito em alfabeto cirílico. O governo russo, indignado,
negou que estivesse envolvido em uma guerra cibernética contra a Estônia.
Apesar  de  existir  um  acordo  bilateral  vigente  exigindo  que  cooperasse,
Moscou  também  recusou  o  pedido  diplomático  formal  da  Estônia  de
assistência para identificar os atacantes (CLARKE; KNAKE, 2015, p. 18).



Portanto,  independente  da  autoria  do  ataque  acima  relatado,  podemos

observar que a ligação entre um ataque e seu possível autor pode gerar problemas

diplomáticos  entre  estados.  Isso  pode  ser  verificado  se  analisarmos  o  caso  do

extravio de documentos ultrassecretos do governo dos EUA por Edward Snowden,

ocorrido em 2013. Entre esses documentos, havia o registro de ações cibernéticas

realizadas contra instituições e cidadãos brasileiros, incluindo a própria presidência

do Brasil,  fato  que gerou problemas entre  o  governo daquele  país  e  o  governo

brasileiro. (MATSUKI; PEDROSA, 2013)

Dessa forma, podemos verificar a importância de manter anônima a fonte de

ataques  cibernéticos,  mesmo  que  toda  ação  gere  registros  em vários  locais  da

Internet. Considerando que o presente trabalho analisará atividades executadas na

Internet, cujos protocolos devem ser respeitados, é necessário que cada ataque seja

acompanhado por ações que garantam que o endereço IP de sua origem não seja,

de forma alguma, associada à instituição ou agente executor do ataque.

Entretanto, é importante ressaltar que a obscuração de tal endereço é apenas

uma das ações que devem ser realizadas no intuito de impedir a rastreabilidade de

alguma atividade ofensiva realizada no espaço cibernético. Outras características

podem, como o simples comportamento do agente, pode comprometer o anonimato

de uma ação, porém não serão analisados no presente trabalho. Observemos esse

relato sobre um ataque Negação de Serviço Distribuído (DDoS) a sites do governo

dos EUA ocorrido em julho de 2009:

Como os pesquisadores descobriram que parte do programa fora escrito
através de um navegador  web em língua  coreana,  tornou-se  provável  o
envolvimento de  hackers  contratados da Coreia do Sul,  uma vez que há
muitos nesse país altamente conectado (CLARKE; KNAKE, 2015, p. 28).

2. METODOLOGIA

A presente pesquisa teve como finalidade analisar soluções que possam ser

utilizadas no propósito de garantir a obscuridade da origem dos ataques cibernéticos

conduzidos  no  ambiente  da  Internet.  Dessa  forma,  foi  realizada  uma  pesquisa

exploratória  acompanhada  de  uma  coleta  de  dados  sobre  o  funcionamento  da

Internet e as ferramentas e serviços disponíveis para cumprir esse objetivo.

Após a coleta,  foi  realizada uma análise  qualitativa  dos dados obtidos.  O

objetivo dessa análise foi verificar se as soluções analisadas fornecem o nível de

anonimato  necessário  para  realização  de  uma  ataque  cibernético  no  âmbito  da



Doutrina Militar de Defesa Cibernética.

Nas considerações finais,  a análise dos dados permitirá a proposta de um

ambiente que poderá ser montado, sem a necessidade de emprego de recursos de

difícil  aquisição,  com a finalidade de impedir  a  associação entre  o  endereço da

origem do ataque e seu autor.

2.1 REVISÃO DE LITERATURA

Inicialmente, foram analisadas ferramentas que podem ser empregadas em

um ataque cibernético e os protocolos de rede que envolvem tal atividade. O foco

desta etapa foi a possibilidade de impedir que a origem do ataque seja rastreada, já

que, pelo comportamento natural da Internet, o endereço IP da origem de qualquer

ação realizada da internet, normal ou maliciosa, é identificável. Logo, o que poderia

ser  feito,  no  intuito  de  garantir  o  anonimato,  é  impedir  que  esse endereço  seja

associado à identidade que deve ser protegida.

Inicialmente, os manuais militares que tratam da doutrina de Defesa e Guerra

Cibernética e a  legislação brasileira  que trata  das obrigações de Provedores de

acesso à Internet foram analisados.

Consultamos os papers que definiram os protocolos das redes TOR e Bitcoin,

respectivamente,  Tor:  The Second-Generation Onion Router e  Bitcoin: A Peer-to-

Peer Electronic Cash System. Então, analisamos a legislação brasileira com o intuito

de verificar as obrigações referentes à guarda dos registros gerados pelos usuários

da  Internet.  Depois,  buscamos  publicações  bibliográficas  sobre  o  assunto  que

fossem citadas por fontes confiáveis e possuíssem bons comentários nas lojas de

venda  on-line.  Buscamos publicações periódicas militares, principalmente oriundas

das  Forças  Armadas  estadunidenses.  Periódicos  oriundos  da  comunidade  civil,

redigidas no idioma português ou inglês e oriundas de instituições reconhecidas pela

sociedade, também foram utilizadas como fonte de consulta.

a. Critério de inclusão:

 – Publicações reconhecidas e tomadas como referência pela comunidade de 

TI ou associadas a instituições reconhecidas pela qualidade do trabalho produzido

b. Critério de exclusão: 

– Publicações sem referências conhecidas e publicadas em locais que não

exigem ou  conferem  a  qualidade  dos  trabalhos,  como  E-books  publicados  sem

editorial ou sites de comunidades abertas, como a Wikipedia.



2.2 COLETA DE DADOS

A coleta de dados da presente pesquisa foi  realizada através de pesquisa

bibliográfica e emprego das ferramentas e protocolos para compará-las com a teoria

adquirida.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 ANÁLISE DA REDE TOR

Os parâmetros da rede TOR foram apresentados na publicação  TOR: The

Second-Generation  Onion  Route,  de  Roger  Dingledine,  Nick  Mathewson  e  Paul

Syverson, publicado em 2004. Segundo Dingledine, Mathewson e Syverson (2004,

p.  1),  com tradução nossa,  “a  Onion Routing é  uma rede sobreposta distribuída

projetada para anonimização de aplicações baseadas em TCP, como navegadores

web, SSH (secure shell) e mensageiros instantâneos.”

Quando um usuário deseja conectar-se a um sistema remoto através da rede

TOR, esta estabelece o enlace através de um circuito de Onion Routers (OR). Para

acessar a rede TOR, o usuário precisa executar, localmente, um programa chamado

Onion Proxy (OP) e este cuidará da conexão entre o usuário e a rede TOR. “Cada

usuário  executa localmente um  software  chamado  onion proxy (OP) para buscar

diretórios,  estabelecer  circuitos  através  da  rede,  e  manipular  as  conexões  das

aplicações do usuário” (Dingledine, Mathewson e Syverson,  2004,  p.  4,  tradução

nossa).

3.1.1 Funcionamento da rede TOR

A rede TOR foi desenhada para funcionar sobre o protocolo TCP. Para isso,

utiliza o protocolo SOCKS, versão 5, o qual foi definido na RFC 1928, de março de

1996. Esse protocolo permite que exista um intermediário entre os elementos de

uma conexão TCP ou UDP. Como observamos na figura abaixo, as solicitações de

conexão  de  um  usuário  são  enviadas  para  um  servidor  que  utiliza  o  protocolo

SOCKS e este reencaminha-as para o endereço com o qual ele deseja conectar-se.

A resposta é enviada para o serviço SOCKS que a encaminha para o usuário. Por

essa capacidade, o protocolo SOCKS tornou-se a base dos servidores  proxy que

são  amplamente  empregados  em  redes  corporativas.  A  rede  TOR  utiliza  este

protocolo pois é suportado pela maioria das aplicações baseadas em TCP e torna



desnecessário a criação de soluções próprias (Dingledine, Mathewson e Syverson,

2004).

A rede estabelece um circuito formado por três OR, antes de estabelecer a

conexão  entre  o  usuário  e  o  destinatário  com  o  qual  este  deseja  se  conectar.

Observemos a seguinte imagem:

O circuito estabelecido pela rede TOR é formado pelos seguintes elementos:

1.  Guards: são os OR com os quais o OP ativado pelo usuário conecta-se.

“São responsáveis por conectar o cliente à rede TOR, bem como retransmitir  os

Figura 2 - Elementos da rede TOR

Fonte: <https://blog.deepwebbrasil.com/mergulhando-na-rede-tor/>

Figura 1 - Protocolo SOCKS no modelo OSI

Fonte: (KUMM, 2016, p. 18)



dados para os demais ‘nós’ da rede. Devido a criptografia realizada no cliente, o

Guard desconhece  o  endereço  do  destino  final  dos  dados,  restando  somente  a

informação do endereço do próximo nó” (KUMM, 2016, p. 19). 

2.  Middle-Relays:  “são ‘nós’ intermediários  responsáveis por  encaminhar  o

fluxo de dados ao próximo Relay ou até um Exit-Relay” (KUMM, 2016, p. 19). 

3.  Exit-Relay: é o OR que se conecta ao endereço solicitado pelo usuário e

que descriptografa os dados criptografados pela rede TOR. “São ‘nós’ responsáveis

pela comunicação com o destino final” (KUMM, 2016, p. 19).

3.1.2 Como a rede TOR mantém a anonimidade do seu usuário

Para  manter  seus  usuários  anônimos,  a  rede  TOR  estabelece  diversos

padrões. Ela busca impedir que a identidade do usuário seja identificada através do

mascaramento do seu endereço IP,  mas também evita  que sua localização seja

definida e que uma possível análise de tráfego seja realizada, impedindo que um

perfil seja traçado.

Por  trafegarem  por  vários  OR,  os  administradores  dos  sistemas  que

funcionam como OR poderiam acessar os dados dos usuários, caso trafegassem

sem nenhuma criptografia.  Se  os  dados  fossem criptografados  com uma  chave

comum  a  todos  os  elementos  do  circuito  estabelecido,  caso  um  OR  fosse

comprometido,  ele  poderia  forçar  outro OR a descriptografar  os  dados e,  então,

acessar as informações. Para evitar essas duas situações, o OP sendo executado

no sistema computacional do usuário estabelece uma chave simétrica com cada um

dos  OR que  participem do  circuito  estabelecido.  O OP criptografa  os  dados  do

usuário com todas as chaves criadas, como se fossem camadas, e cada um dos OR

retira  uma camada da criptografia  utilizando sua respectiva chave.  Dessa forma,

mesmo  que  um  OR  esteja  observando  os  dados  de  um  usuário  durante  a

transmissão de dados, ele terá acesso apenas ao endereço do próximo salto e do

local de onde os dados estão vindo, mas não da origem.



Como podemos observar na Figura 2, as mensagens que trafeguem entre o

nó  de  saída  (Exit  Relay) e  o  servidor  não  serão  criptografadas  e  poderão  ser

analisadas caso esse nó seja comprometido. Dessa forma, pode-se inserir mais um

nível  de segurança utilizando uma conexão segura como o HTTPS ou TLS.  No

nosso  caso,  utilizaremos  o  SSH  (Secure  Shell)  pois  o  mesmo  estabelece  uma

conexão segura entre o cliente e o servidor.

Um circuito pode ser utilizado para transmitir vários streams de pacotes TCP.

“TOR multiplexa múltiplas conexões TCP através de um circuito para aumentar a

eficiência  e  anonimidade”  (Dingledine,  Mathewson  e  Syverson,  2004).  Esse

comportamento dificulta a identificação de uma única conexão e sua análise, o que

poderia identificar o usuário da rede TOR através de uma análise comportamental.

Para identificar os OR e seus estados atuais, a rede TOR utiliza servidores de

diretório  (Directory  Servers),  os  quais  são  um  pequeno  número  de  OR  bem

conhecidos. Esses servidores disponibilizam a lista dos OR via HTTP e o usuário a

utilizará para acessar a rede TOR e montar os circuitos de roteadores. Isso evita que

algum atacante manipule a criação dos circuitos e direcione os dados de um usuário

para um local específico.

Figura 3 - A criptografia em camadas estabelecida pela rede TOR

Fonte: <https://blog.deepwebbrasil.com/mergulhando-na-rede-tor/>, acesso em 16 Jul 18



3.2 VIRTUAL PRIVATE SERVER

Um VPS (Virtual  Private Server),  Servidor Privado Virtual  em português, é

uma máquina virtual,  executada em um computador  físico,  que será  empregada

como servidor de algum serviço.

O computador físico (hospedeiro) tem seu próprio sistema operacional e um

virtualizador  gerencia  a  utilização  simultânea  de  seu  hardware  por  todas  as

máquinas virtuais criadas. Perante a percepção do usuário, uma máquina virtual é

igual  a  um computador  físico normal,  mas toda a sua estrutura física (memória,

armazenagem  e  periféricos,  por  exemplo)  não  existe,  pois  ela  utiliza  a  do

hospedeiro.

Um Servidor Privado Virtual (VPS – Virtual Private Server) é um servidor
virtual que o usuário percebe como um servidor dedicado/privado ainda que
este  esteja  instalado  em  um  computador  físico  executando  múltiplos
sistemas operacionais.
O conceito de um servidor privado virtual pode ser melhor explicado como
uma máquina virtual que atende às necessidades individuais de um usuário
como  um  computador  físico  separado  que  é  dedicado  a  um  usuário
específico.  O  servidor  virtual  dedicado  provê  a  mesma funcionalidade  e
privacidade de um servidor físico normal. Vários servidores privados virtuais
podem ser  instalados  em um único  servidor  físico,  com cada  um deles
executando seu próprio sistema operacional (TECHOPEDIA, 2018).

Existe  um  serviço  de  hospedagem  de  servidores  privados  virtuais.  Um

fornecedor  de  hospedagem cria  um servidor  virtual  para  o  cliente,  conforme  as

especificações  solicitadas  (sistema  operacional,  quantidade  de  memória  e

armazenamento  e  acesso  à  internet,  são  exemplos)  e  hospeda-o  em  sua

infraestrutura  física.  O  cliente,  então,  recebe  credenciais  para  acessá-lo

remotamente e administrá-lo livremente.

Nesse serviço, o cliente é o responsável por gerenciar o servidor criado, além

de instalar e manter os serviços que desejar,  como faria na configuração de um

servidor físico. O fornecedor do serviço de hospedagem, por sua vez, mantém a

estrutura física onde o VPS foi instalado e garante que esteja acessível ao cliente.

Como qualquer outra máquina virtual, mesmo sendo executada dentro de um

computador, um servidor virtual tem a mesma privacidade de uma máquina física

particular.  Mesmo  compartilhando  a  mesma  estrutura  física,  não  há  troca  de

informações entre a hospedeiro e as máquinas virtuais que forem executadas nele e

também não entre uma máquina virtual e outra.



3.2.1 O VPS como o vetor de um ataque cibernéticos

Como observamos no item anterior, o VPS será armazenado pela empresa

fornecedora do serviço de hospedagem, porém será configurado pelo cliente, o qual

será o dono do servidor. Então observemos: 

- o VPS será criado pelo cliente, mas estará instalado na estrutura física do

provedor do serviço;

- a funcionalidade do VPS será definida pelo cliente e o provedor não poderá

interferir, pois essa é uma característica da virtualização;

- todos os registros do VPS, incluindo o endereçamento para navegação na

Internet,  será  responsabilidade do  fornecedor,  apesar  de  seguir  a  solicitação  do

cliente; e,

- o controle dos dados dos proprietários das diversas máquinas virtuais será

de responsabilidade do fornecedor.

Dessa forma, se for possível contratar o serviço de hospedagem de VPS e

acessar a máquina criada anonimamente, podemos manter a identidade do atacante

protegida.  Após  a  realização  do  ataque,  durante  as  prováveis  investigações

forenses,  chegar-se-á  à  origem  do  ataque,  a  qual  será  o  VPS.  Ainda  que  o

fornecedor armazene os registros dos proprietários e os dados dos acessos, não

será possível identificar o proprietário do VPS, o qual é também o atacante, pois os

registros  não  conterão,  se  possível,  dados  reais,  os  acessos  serão  realizados

através da rede TOR e o pagamento do serviço de hospedagem será realizado por

criptomoedas.

3.3 CRIPTOMOEDAS

Uma  critptomoeda,  ou  moeda  virtual,  não  tem  uma  função  diferente  de

moedas tradicionais: representam um valor e são utilizadas para realizar transações

comerciais.  A diferença é que elas não são controladas ou mantidas por órgãos

financeiros  ou  governos  e  não  é  necessária  a  intervenção  de  nenhum  agente

financeiro, como um banco, na sua circulação. Um usuário realiza a transferência de

valores  diretamente  para  outro,  sem  controle  ou  ação  de  nenhum  tipo  de

intermediário.

O mundo sempre utilizou moedas tradicionais, as quais têm sido mantidas e
controladas por governos. Os governos podem inflacionar ou deflacionar o
preço destas moedas sem participação democrática. Isto também significa
um alto grau de regulação e escrutínio do governo que levou à manipulação,



então veio o Bitcoin.
Bitcoin  provê  uma  única  moeda  pra  transações  globais.  Ele  remove  os
intermediários dos bancos que detêm as moedas fiduciárias e as trocas que
permitem a troca de uma moeda por outra (por exemplo, dólares por ienes)
(TAKASHIMA, 2017, n.p.). 

A criptomoeda Bitcoin não foi a primeira moeda virtual a surgir na Internet.

Mas, com certeza é a principal delas, de uma forma que podemos dizer que existe o

Bitcoin de um lado e todas as outras de outro.

3.3.1 Bitcoin

O Bitcoin é popularmente conhecida como uma criptomoeda, mas utiliza uma

série de protocolos e dispositivos que permitem sua circulação sem nenhum controle

central.  Vamos  utilizar  a  definição  de  Andreas  M.  Antonopoulos  em  seu  livro

Mastering Bitcoin:

Bitcoin é um conjunto de conceitos e tecnologias que formam a base de um
ecossistema de dinheiro  digital. As unidades de moeda chamadas bitcoins
são usadas para armazenar e transmitir valor entre os participantes na rede
Bitcoin. Os usuários Bitcoin comunicam-se entre si  utilizando o protocolo
bitcoin  principalmente  através  da  Internet,  mas  outras  formas  de  rede
também podem ser usadas. A implementação da pilha do protocolo bitcoin,
está disponível  como software de código aberto, pode ser executada em
uma ampla variedade de dispositivos de computação, incluindo laptops e
smartphones, o que torna a tecnologia de fácil acesso (ANTONOPOULOS,
2016, p. 1, Introdução)

Vamos analisar um pouco mais os dispositivos que formam o Bitcoin, através

do texto de Emília Malgueiro Campos:

- Uma rede descentralizada ponto-a-ponto (habilitada pelo protocolo Bitcoin)
- Um livro de transações públicas (o Blockchain)
- Um mecanismo descentralizado, matemático e determinístico de emissão
de moeda (mineração distribuída de “Prova de Trabalho”)
-  Um  sistema  descentralizado  de  verificação  de  transações  (script  de
transação) (CAMPOS, 2018, n.p.)

Podemos então resumir que a criptomoeda bitcoin é uma moeda que circula

entre os participantes da rede Bitcoin.

Para  o  objetivo  desse  artigo,  nos  interessa  a  análise  do  Blockchain.  O

Blockchain é a forma de registro das transações e funciona como um livro contábil

no qual são registradas todas as transações. Por isso analisaremos esse aspecto

com mais detalhes

3.3.2 Blockchain e anonimidade

O Blockchain é o local onde são registradas as operações de bitcoins dentro

da rede Bitcoin. As células de informações (block) são conectadas umas às outras



(chains)  conforme  as  bitcoins  forem  sendo  criadas  ou  negociadas.  Essas

informações  são  ligadas  de  forma  permanente,  motivo  pelo  qual  as  transações

dessa criptomoeda são irreversíveis.

Cada integrante da rede Bitcoin possui uma cópia desse registro e recebe

cada atualização (a qual é realizada seis vezes a cada hora). São esses usuários

que validam as transações comparando os dados de cada transação que é realizada

com a sua cópia do banco de dados. Essa característica garante transparência a

todo o sistema, pois todas as transações são públicas e auditáveis.

As transações realizadas na Rede Bitcoin são processadas e registradas
em um banco de dados semelhante a um livro contábil virtual, contínuo, que
é o Blockchain, e que cada componente da rede possui uma cópia em seu
computador, formando uma rede distribuída. Assim, no Blockchain da Rede
Bitcoin  é  possível  verificar  todas  as  transações  já  realizadas,  desde  a
primeira em 2009, pois os registros são contínuos, públicos e rastreáveis
(CAMPOS, 2018, n.p.).

Ora, se cada transação de bitcoin fica registrada em um local público, não é

possível utilizá-la de forma anônima. Vejamos, com tradução nossa:

Você pode estar pensando que se o livro registro é distribuído, não pode ser
verdade que apenas aqueles envolvidos em transação saberão sobre ela.
Você pode estar parcialmente correto. Como toda transação pe registrada e
simultaneamente disponível para todos os usuários, todos saberão que uma
transação ocorreu. Isso insere grande transparência ao sistema. Fraude é
extremamente difícil. Pagamentos são feitos e não podem ser devolvidos,
porque  estão  no  sistema.  Os  registros  são  permanentes  e  públicos.
Entretanto, efetivamente, não é possível saber os detalhes das transações.
Todos sabem que ocorreu e quantos bitcoins foram transferidos, mas não é
possível  saber  quem estava  envolvido  e  o  que  estava  sendo  comprado
(TAKASHIMA, 2017, n.p.)

Essa  característica  da  criptomoeda  fez  que  fosse  utilizada  para  práticas

criminosas, como evasão de divisas, comércio ilegal, tráfico de armas e drogas:

Infelizmente,  Bitcoin  rapidamente  começou  a  ganhar  uma  reputação
indesejada.  As  transações  eram  virtualmente  impossíveis  de  serem
rastreadas. Registros públicos foram mantidos, como veremos a seguir, mas
era impossível  identificar  o comprador,  o  vendedor ou para o que era o
pagamento. Foi o sonho de um criminoso (TAKASHIMA, 2017, n.p.)

Um exemplo dessa característica foi o ataque do vírus WannaCry ocorrido em

2017. Nele, um vírus criptografava todos os dados armazenados no computador da

vítima e, de forma a receber a chave para descriptografá-los, ela deveria realizar

uma transferência de bitcoins para um local específico. O responsável por espalhar

tal vírus pelo mundo todo, não se preocupou em não divulgar a carteira para o qual o

valor deveria ser enviado.

Entretanto,  apesar  de  a  confidencialidade  das  partes  envolvidas  em uma

transação  ser  característica  da  Rede  Bitcoin,  sua  aquisição  ou  conversão  em



moedas  fiduciárias  ainda  envolverá  instituições  financeiras.  Nesse  momento,  os

registros normais de uma transação financeira serão feitas utilizando-se dados de

cartões de crédito ou documentos solicitados pessoais. Dessa forma, mesmo que

uma das características da Rede Bitcoin  seja que as partes envolvidas em uma

transação não possam ser identificadas, essa forma de aquisição deve ser evitada

como mais uma garantia de anonimato.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante das análises realizadas no capítulo anterior, podemos concluir que a

realização  de  um ataque  cibernético  a  partir  de  um Servidor  Privado  Virtual  ou

Virtual Private Server  (VPS) pode garantir  a anonimidade do atacante desde que

sejam tomadas medidas em todo o processo de preparação da máquina virtual.

Mas,  não  é  essa  providência  que  garante  o  anonimato  do  atacante.  Pelo

funcionamento natural dos protocolos base da Internet, o endereço origem de um

ataque cibernético será facilmente identificável. O que pode ser feito é impedir que o

executor  do  ataque  cibernético  não  tenha  sua  identidade  associada  a  esse

endereço.

Todos os acessos ao VPS alugado devem ser feitos através da rede TOR. Tal

cuidado deve ser respeitado desde o primeiro acesso no momento da contratação

do serviço. É importante lembrar que não pode haver nenhum acesso ao VPS que

possa ser associado ao atacante.

Nos registros do responsável,  não pode ser utilizado nenhuma informação

que possa identificar o atacante. Naturalmente, esse registro deve ser feito através

do acesso pela rede TOR. Aconselha-se a utilização de contas de e-mail criadas em

servidores  que  não  exigem  muitas  informações  de  seus  usuários,  como  os

servidores BOL e Mail.com.

O pagamento do aluguel do VPS deve ser realizado através da criptomoeda

bitcoin.  Como verificamos, uma característica dessa moeda é que não é possível

identificar  as  partes  envolvidas  em  uma  transação  nem  o  que  foi  negociado.

Entretanto, não se pode utilizar bitcoins que foram adquiridos através de instituições

financeiras,  pois  estas  exigem a identificação do comprador  da moeda.  Como a

confiança no uso de moedas fiduciárias é garantida a partir  da identificação dos

clientes  do  sistema,  não é  possível  garantir  a  anonimidade,  caso o  bitcoin seja

adquirido através daquela moeda, pois haverá um registro com os dados reais do



atacante.

Vejamos a imagem com a qual desejamos resumir os parágrafos acima:

A partir dessas informações é possível criar uma infraestrutura que diminui a

probabilidade  de  vazamento  de  informações  durante  um  ataque  que  posam

identificar  a   sua  autoria  ou  origem.  Entretanto,  é  importante  ressaltar  que  a

anonimização envolve mais fatores do que os analisados nesse trabalho. A análise

de comportamento, a linguagem utilizada na escrita de um código e até o tipo de

navegador  utilizado  podem  revelar  informações  que  permitem  identificar  um

atacante.

Devemos  lembrar  que  o  nível  do  anonimato  de  qualquer  usuário  de  um

sistema depende da força e capacidade técnica de quem estiver buscando identificar

o autor de uma ação específica. Observamos o texto dos autores das definições da

rede TOR:

Um adversário passivo global é a ameaça mais esperada quando se analisa
projetos de anonimidade teóricos. Mas, como todos os sistemas de baixa
latência práticos, Tor não protege contra um adversário tão forte. Em vez
disso,  assumimos que um adversário  pode observar parte do tráfego da
rede;  que  pode  gerar,  modificar,  deletar  ou  atrasar  o  tráfego;  que  pode
operar roteadores  onion  por conta própria; e que pode comprometer uma
fração  dos  roteadores  onion  (Dingledine,  Mathewson  e  Syverson,  2004,
tradução nossa).

Entretanto, a prova mais forte da autoria de um ataque é a associação do

endereço IP origem da ação a uma instituição ou personalidade. Essa associação

não ocorrerá, pelo menos de maneira explícita,  caso as medidas abordas nesse

artigo  sejam  tomadas.  Dessa  forma,  caso  o  atacante  também  proteja-se  do

vazamento de dados que o identifique, como a análise de comportamento, o ataque

ocorreria  atendendo  o  princípio  da  dissimulação,  conforme  previsto  na  Doutrina

Militar de Defesa Cibernética. 

Figura 4 - Diagrama com o ambiente proposto

Fonte: O autor
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