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PROPOSTA DO EMPREGO DA FORENSE DIGITAL COMO TAREFA EM
ATIVIDADES DE EXPLORAÇÃO CIBERNÉTICA

Jonas Vasconcelos Bistene*

Juliano Brandão Palácio**

RESUMO
Este artigo científico apresenta a possibilidade de enquadramento da tarefa de Forense Digital nas
atividades de Exploração Cibernética. Isso porque, o novo manual de Doutrina Cibernética classifica
esta tarefa apenas na atividade de Defesa Cibernética. Através do método dedutivo foi demonstrado
que graças as amplas possibilidades de uso da Forense Digital ela não só pode ser classificada
como Exploração Cibernética como essa tarefa já é empregadas em atividades de exploração como
por exemplo a Fonte Cibernética na Inteligência. Essa visão também é corroborada por atividades
da Polícia Federal neste mesmo campo e internacionalmente pela OTAN, conforme levantado na
revisão bibliográfica nas fontes pesquisadas.

Palavras-chave: Forense digital. Exploração Cibernética. Proteção Cibernética.

ABSTRACT
This  scientific  article  introduces  the  possibility  of  classify  the  Digital  Forensics  task  in  Cyber
Exploration Activities. Since the Cyber Defense Doctrine new manual classify this task only as Cyber
Defense. Using the deductive method it was demonstrated that digital Forensics can be classify as
task of Cybernetic Exploration. This is because Digital Forensics has a wide range of possibilities of
use,  indeed  it’s  already  used  in  activities  of  Cybernetic  Exploration  as  a  cybernetic  source  in
intelligence actions. This view is also corroborated by Federal Police activities in this same field and
internationally by NATO, as stated in the bibliographic review in the sources researched.

Keywords: Digital Forensics. Cybernetic exploitation. Cybernetic Defense.
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2 INTRODUÇÃO

Uma das características da Guerra Cibernética é a Insegurança Latente, que

afirma  que  nenhum  sistema  computacional  é  totalmente  seguro,  pois  as

vulnerabilidades dos ativos  de informação sempre serão alvo  de exploração por

ameaças cibernéticas. (BRASIL, 2017).

Da  mesma  forma  os  ataques  também  não  são  perfeitos,  eles  deixam

vestígios, pelo Princípio da Rastreabilidade, quase sempre, as ações cibernéticas

envolvem  a  movimentação  ou  a  manipulação  de  dados,  as  quais  podem  ser

registradas nos sistemas de TIC. (BRASIL, 2017).

Neste cenário, temos as tarefas da perícia Forense Digital que visam Coletar

e  examinar  essas  evidências  digitais  em  redes  e  sistemas  de  informação  de

interesse do EB inseridas nas atividades de proteção cibernética. (BRASIL, 2017).

1.1 PROBLEMA

Segundo  o  manual  EB70-MC-10.232  Guerra  Cibernética,  a atividade  de

Exploração Cibernética tem por objetivo à obtenção (incluindo busca e coleta) de

informações.

Considerando  os  aspectos  apresentados,  vemos  que  a  Perícia  Forense

Digital  tem  capacidade  de  coletar  evidências  e  que  o  objetivo  da  Exploração

Cibernética é a obtenção de informações por meio de busca e coleta.

Contudo, a perícia Forense Digital é concebida pelo Exército somente como

uma tarefa da atividade Proteção Cibernética.

Enfim  chegamos  ao  problema  desta  pesquisa:  “A Perícia  Forense  Digital

também poderia ser utilizada em atividades de Exploração Cibernética?”

1.2 OBJETIVOS

A fim  de  elucidar  o  problema  objeto  do  presente  estudo, spretendeu-se

apresentar  a  tarefa  de  Forense  Digital  como  componente  de  atividade  de

Exploração Cibernética.

Para viabilizar a consecução deste objetivo geral de estudo, foram formulados

os  objetivos  específicos,  abaixo  relacionados,  que  permitiram  o  encadeamento

lógico do raciocínio descritivo apresentado neste estudo:
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a) Apresentar a metodologia utilizada em Perícia Digital

b) Apresentar as possibilidades de Períca Digital;

c) Apresentar as limitações da Perícia Digital;

d) Relacionar a Forense Digital  dentro das tarefas da atividades de Proteção

Cibernética;

e) Apresentar as características de Exploração Cibernética;

f) Relacionar  as  capacidades  da  Perícia  Forense  Digital  com  as  tarefas  da

atividade de Exploração Cibernética;

g) Formular uma proposta para adoção da Perícia Forense Digital como tarefaso

da atividades de Exploração Cibernética.

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES

O  manual  Doutrina  Militar  de  Defesa  Cibernética  afirma  que  a  Defesa

Cibernética  vem  se  estabelecendo  como  atividade  fundamental  ao  êxito  das

operações militares em todos os escalões de comando, pois viabiliza o exercício do

Comando  e  Controle  (C²),  por  meio  da  proteção  dos  ativos  de  informação,  ao

mesmo tempo permitindo que esse exercício seja negado ao oponente. (BRASIL,

2014).

Assim sendo, a Guerra Cibernética ainda pode ser considerada um assunto

novo e uma área que ainda está se desenvolvendo e se consolidando.

No Exército Brasileiro, a Guerra Cibernética constitui um dos multiplicadores

do poder de combate, permeando as diversas funções de combate em virtude de

seu caráter eminentemente transversal. (BRASIL, 2017).

Podemos ver que tanto no nível Estratégico como no Operacional e Tático a

Guerra  Cibernética  é  um  assunto  de  fundamental  importância  merecendo  um

aprofundamento nos seus principais desdobramentos.

Este trabalho pretende, ainda, contribuir para ao desenvolvimento da Doutrina

Militar de Defesa Cibernética e servir de pressuposto teórico para outros estudos

que sigam nesta mesma linha de pesquisa.

Ao considerar  a  Forense digital  como integrante  da Exploração abre-se  a

possibilidade do desenvolvimento da Forense Digital pela Inteligência militar, que e

executa a exploração Cibernética, e não apenas pelos CTA/CT que atuam na área

de Proteção Cibernética.

3 METODOLOGIA
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Esta pesquisa apresenta uma abordagem  qualitativa do assunto, pois seu

objetivo principal é qualificar a tarefa de Forense Digital como tarefa da atividade de

Exploração Cibernética.

Para a realização deste trabalho, foi adotada uma metodologia exploratória

do problema com objetivo geral de conhecer as características dos principais fatores

do problema que são a tarefa de Forense Digital  e as atividades de Proteção e

Exploração  cibernética  apresentando  e  relacionando  os  objetivos  específicos

apresentados.

Quanto ao objeto de pesquisa, foi utilizado o método de  pesquisa teórica,

embasando  os  argumentos  em  fundamentações  já  existentes  na  bibliografia

consultada.

Na  fase  das  discussões  essa  pesquisa  usa  o  método  dedutivo,  para  a

construção lógica da conclusão.

3.1 REVISÃO DE LITERATURA

Para o desenvolvimento deste trabalho foram adotadas algumas obras centrais

como referências  orientativas  para  subsidiar  e  conduzir  aos objetivos  propostos,

como será abordado nos tópicos seguintes deste capítulo. 

Ainda  foram pesquisadas  bibliografias  utilizadas  em curso  de  formação  de

perito forense como o Curso de Forense Digital Computacional da Academia Clavis

afim de apresentar os princípios base da atividade de Forense Digital.

Serão  apresentadas  agora  as  principais  idéias  retiradas  das  fontes

consultadas.

3.1.1Guerra Cibernética e seus níveis

Adotou-se  também  como  referência  orientativa  os  mais  recentes  manuais

doutrinários e operacionais adotados pelo Exército Brasileiro, por discorrerem acerca

do entendimento oficial do Exército sobre o tema proposto, como o manual MD31-M-

07 Doutrina Militar de Defesa Cibernética e o EB70-MC-10.232 Guerra Cibernética.

Do manual de Doutrina de Defesa Cibernética retiramos a seguinte figura que

apresenta os níveis de decisão e ações de Cibernética no Brasil.
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Desta  figura  verificamos  que  a  Guerra  Cibernética  é  realizada  apenas  nos

níveis Operacional e Tático. Nos níveis Estratégico e Político são realizadas apenas

ações de Defesa Cibernética.

Este artigo aborda a Exploração e a Proteção Cibernética ambas Ações de

Guerra Cibernética, por isso o foco do artigo é nos níveis Operacional e Tático, e

não  abordará  os  níveis  Estratégico  e  Político  que  estão  relacionados  a  Defesa

Cibernética.

3.1.1.1 Ações de Guerra Cibernética

No manual  EB70-MC-10.232 são  apresentadas  as  características  principais

das Ações Cibernéticas e suas tarefas.

Os tipos de ações cibernéticas são: 

- Ataque cibernético, que consiste em “interromper, negar, degradar, corromper

ou destruir informações ou sistemas computacionais armazenados em dispositivos e

redes computacionais e de comunicações do oponente” (BRASIL, 2014, p 23). 

- Proteção cibernética, que busca “neutralizar ataques e exploração cibernética

contra  os  nossos  dispositivos  computacionais  e  redes  de  computadores  e  de

comunicações” (BRASIL, 2014, p 23).

- E, por fim, a Exploração cibernética que “consiste em ações de busca ou

coleta, nos Sistemas de Tecnologia da Informação de interesse, a fim de obter a

consciência situacional do ambiente cibernético” (BRASIL, 2014, p 23).

Figura 1: Níveis de Decisão das Ações Cibernéticas
Fonte: BRASIL, EB20-MC-10.213, 2017, p 4-8
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Já as tarefas se seguem em uma tabela que as relaciona com as ações, nesta

pesquisa serão utilizadas as definições no extrato do quadro abaixo.

Atividade Tarefa

Proteção
Cibernética

Forense Digital 
Coletar  e  examinar  evidências  digitais  em  redes  e  sistemas  de
informação de interesse do EB. 

Quadro 1: extrato de atividades e tarefas da guerra cibernética
Fonte:(BRASIL, 2017, p4-4).

3.1.2  Metodologia de Forense Digital

Eleutério  e  Machado  (2016),  na  parte  de  metodologia  da  Forense  Digital

apresentam o seguinte procedimento:

Este é um modelo onde se coletam os dados brutos, se examina esses dados

para verificar sua integridade e validade, se analisa esse dado e correlaciona com

outros  dados  coletados  e  se  formaliza  o  resultado,  dependendo  do  resultado  é

necessária uma nova coleta buscando dados novos para maior esclareciemento.

3.1.3  Possibilidades da Forense Digital

Eleutério  e  Machado  (2016),  na  parte  de  capacidades  da  Forense  Digital

apresentadas pelos autores apresentam os principais exames realizados na forense

em informática:

a) Exames e procedimentos realizados em locais de crimes de informática;

b) Exames em dispositivos de armazenamento computacional;

c) Exames em aparelhos de telefone celular;

d) exames em sites da internet; e

e) exames em mensagens eletrônicas.

Já  na  visão  de  Diógenes  e Mauser  (2015)  apresentada  em  seu  livro

Certificação Security+ da prática para o exame SY0-401, a perícia forense é um

processo legal, onde se investiga um determinado sistema para determinar a causa

de um acidente.

Figura 2: Metodologia de análise Forense Digital
Fonte: O autor.

COLETA EXAME ANÁLISE
RESULTADO

OBTIDO
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Ainda  segundo  Diógenes  e  Mauser,  esses  processos  podem  ser  dos

seguintes tipos:

a) Roubo de segredos importantes;

b) Uso mal-intecionado de recursos; e

c) Brecha explorada por entidade externa.

Os autores ressaltam que é importante saber qual tipo de caso se trata para

saber qual tipo de evidência deve ser coletado e também afirma em seguida que:

“(…) para que um caso tenha sucesso é necessário que seja

possível  apresentar  evidências  concretas  acerca  do  que  se  está

investigando e para isso é necesséria a combinação de: Competência

técnica.  Preservação  da  evidência.(...)  validação  das  evidências

utilizando múltiplas fontes. Estar em conformidade com os padrões

legais.  Flexibilidade  para  adequar-se  a  diversos  tipos  de  cenário”

(Diógenes; Mauser, 2015, p 205).

A os autores ainda apresentam a RFC 3227 nos orienta quanto ao processo

de  Perícia  Forense  Digital  e  ressalta  a  coleta  de  evidências  na  sua  ordem  de

volatilidade.

“- registers, cache

- routing table, arp cache, process table, kernel statistics,memory

- temporary file systems

- disk

- remote logging and monitoring data that is relevant to the system in

question

- physical configuration, network topology

- archival media” (Diógenes; Mauser, 2015, p 206).

Como foi apresentado, podemos ver que a forense digital é uma área muito

ampla  ela  consite  em  uma  metodologia  de  uso  de  ferramentas  para  coletar

informações não só em discos rígidos mas também em sistemas, redes, ativos de

redes, logs, celulares, mídias, sites e outros.

Além disso, ela deve adotar procedimentos rígidos para a correta coleta e

conservação dos dados para que possam ser usados com evidências legais.

Essas  definições  serão  de  fundamental  importância  na  elaboração  as

premissas para o raciocínio dedutivo que será feito no desenvolvimento e levará a
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conclusão. “O  raciocínio  dedutivo  tem  o  objetivo  de  explicar  o  conteúdo  das

premissas,  por  intermédio  de  uma  cadeia  de  raciocínio  em ordem descendente

(análise do geral para o particular) para chegar a uma conclusão.” (RODRIGUES,

2006, p 29).

3.1.4  Limitações da Forense Digital

Dos levantamentos  realizados nas pesquisas bibliográficas  restou apurado

que:

a) A forense digital limita-se somente a coleta e análise de dados ela sozinha

não resolve a falhas de segurança. De acordo como  Diógenes e Mauser a

correção  das  falhas  é  realizada  por  outros  procedimentos  realizados  na

Resposta de Incidente.

b) A  forense  digital  não  é  Pentest, pois  não  se  destina  a  encontrar

vulnerabilidades no sistema, pode ocorrer a identificação de vulnerabilidades

durante o seu processo mas não é o escopo do processo de investigação

Forense Digital.

c) A forense digital possui caráter reativo, ela somente é realizada depois que

ocorre um incidente e não preventivamente.

2.2 COLETA DE DADOS

Na  sequência  do  aprofundamento  teórico  a  respeito  do  assunto,  o

delineamento  da  pesquisa  contemplou  a  coleta  de  dados  através  de  pesquisa

bibliográfica nos manuais apresentados. 

Também foram pesquisadas as bases de dados dos Periódicos da CAPES,

SCIELO  e  principais  universidades  como  UNB  e  USP  porém, dos  trabalhos

científicos encontrados, foram descartados os que apresentavam uma abordagem

apenas a área técnica ou apresentam somente aspectos jurídicos da atividade de

Forense Digital, não contribuindo para o aspecto da aplicação militar da atividade.



3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nesse  capítulo  são  abordadas  brevemente  as  ações  que  a  cibernética

exerce dentro das principais funções de combate.

Posteriormente,  são apresentadas as  atividades de Guerra  Cibernética  e

realizado  o  procedimento  de  dedução para  demonstrar  como foram obtidos os

resultados.

3.1 AÇÕES CIBERNÉTICAS NAS FUNÇÕES DE COMBATE

Conforme o manual de Guerra Cibernética, as atividades das funções de

combate tem seus efeitos potencializados pelo apoio prestado pelas atividades de

Guerra  Cibernética.  Serão  apresentados  os  principais  aspectos  a  serem

considerados  na  integração  com as  funções  de  combate  Fogos,  Inteligência  e

Proteção.

Na função de combate  Inteligência, de acordo com o manual,  EB70-MC-

10.232,  2017, P4-6,  a  Cibernética contribui  com ações de exploração e ataque

cibernético, para levantamento de conhecimento sobre a doutrina do inimigo, suas

estruturas dedicadas à atividade de guerra cibernética e possíveis alvos.

Para tanto a cibernética deve realizar dentre outras tarefas a coleta e busca

de dados do inimigo,  como apresentado no item 2.1.3  deste  artigo  científico  a

Forense Digital  se enquadra perfeitamente nas atividades de coleta e busca de

dados.

A função de combate  Fogos, ainda no manual  EB70-MC-10.232, tem seu

apoio de Cibernética prestado por meio do levantamento de uma lista de possíveis

alvos  para  exploração  cibernética  dentro  da  área  do  Grande  Comando,

confeccionada durante a análise de G Ciber, oferecendo ao planejamento de fogos

mais uma opção para causar os efeitos pretendidos em alvos inimigos. As ações de

exploração  cibernética  podem  fornecer  informações  sobre  alvos  pretendidos,

contribuindo para a decisão de alvos compensadores para os fogos de artilharia.

No apoio a função de combate Fogos há predominância ações de ataque

Cibernético,  contudo  a  Exploração  Cibernética  por  meio  da  Forense  Digital  de



redes pode ser aplicada para o levantamento de informações do alvos, de forma

seme-

lhante ao apoio prestado a Função de combate Inteligência, por meio da busca e

coleta  de  dados  sobre  os  alvos,  conforme  exposto  no  item 2.1.3  deste  artigo

científico.

O manual  EB70-MC-10.232 diz que a G Ciber se integra à função de combate

Proteção por meio das ações de proteção cibernética de uma lista de  ativos de

informação  que  engloba  os  sistemas  de  informação  do  Grande  Comando  e

infraestruturas críticas nacionais, a fim de garantir o funcionamento das estruturas

e a disponibilidade, integridade, confiabilidade e autenticidade das informações que

trafegam ou são armazenadas nos sistemas de informação.

Apesar do que vimos no item 2.1.4 a perícia Forense Digital se enquadra

nas  ações  de  proteção,  porque  se  enquadra  na  série  de  atividades  a  serem

realizadas no plano de Recuperação de Desastres, para levantar informações do

que provocou o desastre para que a falha possa ser sanada.

Esse caráter transversal das ações de Guerra Cibernética com relação as funções

de Combate é apresentado graficamente na figura abaixo.

Fig 2: Relações da Cibernética com as demais funções de combate
Fonte: O Autor 

3.2 AÇÕES DE GUERRA CIBERNÉTICAS

Será abordado a seguir a pertinência da Perícia Forense em cada uma das

Ações cibernéticas.

3.2.1 Tarefas de Ataque Cibernético

Como visto  na  revisão da  bibliografia,  o  Ataque Cibernético  compreende
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ações para “interromper,  negar,  degradar,  corromper ou destruir  informações ou

sistemas computacionais armazenados em dispositivos e redes computacionais e

de comunicações do oponente” (BRASIL, 2014, p 23).

Como Perícia Forense não se enquadra em nenhum desses aspectos esse

assunto não será abordado nesta pesquisa.

3.2.2 Tarefas de Proteção Cibernética

A  Proteção  Cibernética  Consiste  em  “neutralizar  ataques  e  exploração

cibernética  contra  os  nossos  dispositivos  computacionais  e  redes  de

computadores” (BRASIL, 2014, p 23).

Nesta ação a Guerra Cibernética prevê uma série de tarefas relacionadas a

Proteção Cibernética de seus ativos de rede, como implementação das políticas de

uso  aceitável  dos  meios  computacionais,  verificações  de  segurança,

implementação  de  sistemas  de  monitoramento  de  gerenciamento  de  redes  e

sistemas e proteção das informações com criptografia.

Além dessas medidas é necessário estar preparado para a recuperação dos

ativos de rede por  equipes especializadas que tratarão de recuperar  o  sistema

quando ele for interrompido ou corrompido por alguma ameaça, nesse contexto

que entra a Perícia Forense Digital.

Vale ressaltar que a Perícia Forense por si só não oferece proteção alguma

à rede, ela faz parte de um procedimento de ações a serem tomadas após um

ataque  ou  exploração  dos  nossos  meios  denominado  de  CTIR  –  Comitê  de

Tratamento de Incidentes de Rede.

A participação da forense nesse comitê é fundamental para, por meio de sua

metodologia,  determinar  os  passos  que  o  invasor  do  sistema  executou  e

posteriormente sanar as falhas de segurança encontradas.

Normalmente a principal atividade é o relacionamento de históricos de rede,

análise de log da rede e dos serviços, análise de tráfego de rede e históricos do

sistema, ou seja, técnicas relacionadas a Perícia Forense Digital de redes.

3.2.3 Tarefas de Exploração Cibernética

Como vimos na revisão da literatura a Exploração Cibernética visa “ações de



busca ou coleta, nos Sistemas de Tecnologia da Informação de interesse, a fim de

obter a consciência situacional do ambiente cibernético” (BRASIL, 2014, p 23).

O manual  de Guerra Cibernética atribui  apenas uma tarefa à Exploração

Cibernética a inteligência cibernética.

Atividade Tarefa

Exploração
Cibernética

Inteligência Cibernética 
Realizar  ações  de  busca e  de  coleta de  dados  no  espaço
cibernético, para a produção do conhecimento de inteligência. 

Quadro 2: extrato de atividades e tarefas da guerra cibernética
Fonte:(BRASIL, 2017, p4-4, grifo nosso).

Este mesmo manual apresenta a Perícia Forense Digital como atividade de

Proteção Cibernética.

Atividade Tarefa

Proteção
Cibernética

Forense Digital 
Coletar e  examinar evidências  digitais  em redes e  sistemas de
informação de interesse do EB. 

Quadro 3: extrato de atividades e tarefas da guerra cibernética
Fonte:(BRASIL, 2017, p4-4, grifo nosso).

A proteção provida pela forense Digital vem da sua capacidade de coletar

dados  em redes e  sistemas de  informação de  interesse do  EB,  porém coletar

dados é uma ação realizada pela exploração nas redes inimigas.

Então podemos pensar que a Perícia Forense Digital, se realizada em algum

dispositivo  ou  rede  do  inimigo  pode  realizar  a  busca  ou  coleta  de  dados,

contribuindo ou complementando a Exploração Cibenética.

Exemplos táticos práticos dessa aplicação:

a) um HD de um storage ou workstation inimigo é copiado remotamente

é o  produto  de uma exploração cibernética,  aplicação da Forense pode extrair

dados  que  não  estão  disponíveis  nessa  cópia  por  terem  sido  deletados  ou

corrompidos;

b) Um notebook, HD, celular, smartphone, rádio definido por software,

telefone VoIP ou pendrive do inimigo é apreendido por agentes de inteligência, a

plicação  da  Forense  digital  pode  extrair  informações  protegidas  por  senha,

codificadas, stegnografadas, criptografadas ou apagadas;



c) Pode-se instalar um grampo digital na rede do inimigo para realizar

coleta de dados daquela rede e verificar origem e tipos de ataques ou exploração

cibernética realizados pelo inimigo.

Como vimos em todos os exemplos se a Perícia Forense Digital é utilizada

nos dispositivos inimigos ela poderá realizar as atividades de busca e coleta de

dados que são ações caracteristicas de Exploração cibernética. 

3.3 DISCUSSÃO

A seguir serão correlacionadas as idéias apresentadas nesse capítuo.

3.3.1 Análise das capacidades

As  capacidades  da  Perícia  Forense  podem  servir  para  Proteção  ou

Exploração dependendo apenas de onde são aplicadas, se forem aplicadas a seus

próprios  dispositivos  será  Proteção  e  se  aplicadas  ao  inimigo  será  Exploração

como pode se visualizar no quadro abaixo.

Uso da Forense Digital Exploração

Cibernética

Proteção

Cibernética

Análise Forense de registros de Log de serviços pós

incidente de rede.

X

Análise de Tráfego de Rede. X X

Análise de Dispositivos de Armazenamento. X X

Análise  de  dados  Criptografados  ou  protegidos  por

senhas.

X

Quadro 4: usos da forense digital;
Fonte: o autor.

Podemos resumir as idéias apresentadas até agora no seguinte quadro:

Função de

Combate

Ação

Cibernética

Uso da Forense Digital

Fogos Ataque

Cibernético

-



Inteligência Exploração

Cibernética

• Realizar análise de Dispositivos de

Armazenamento; e

• Realizar Análise de Tráfego de Rede.

Proteção Proteção

Cibernética

• Compor CTIR onde será aplicada

principalmente a Análise Forense de Redes

Quadro 5: resumo das Ações Forense Digital;
Fonte: o autor.

3.3.2 Premissas e dedução

Premissas

Premissa 1 A Proteção  Cibernética  tem  por  finalidade  neutralizar  ataques  e

exploração cibernética contra os nossos dispositivos computacionais

e redes de computadores

Premissa 2 A Perícia Forense Digital pode ser usada para identificar brechas de

segurança  nos  sistemas  informacionais  amigos,  que  quando

sanados dificultam o acesso de nossos sistemas pelo inimigo. 

Conclusão 1 Logo  a  Perícia  Forense  Digital  é  classificada  como  Proteção

Cibernética e possui capacidade aplicáveis a essa Ação.

Quadro 6: conclusão parcial 1;
Fonte: o autor.

Premissas

Premissa 1 Exploração Cibernética tem por finalidade ações de busca ou coleta,

nos Sistemas de Tecnologia da Informação de interesse, a fim de

obter a consciência situacional do ambiente cibernético.

Premissa 2 A Perícia Forense Digital pode coletar dados de diversos tipos de

dispositivos informacionais.

Conclusão 2 Logo a Perícia Forense Digital possui capacidade aplicáveis a essa

Ação de Guerra Cibernética. 

Quadro 7: conclusão parcial 2;
Fonte: o autor.



Premissas

Conclusão 1 A Perícia Forense Digital é classificada como Proteção Cibernética e

possui capacidade aplicáveis a essa Ação.

Conclusão 2 A Perícia  Forense  Digital  possui  capacidade  aplicáveis  à  Ação

Exploração Cibernética.

Conclusão

Final

Logo a Perícia Forense Digital possui capacidades de que podem

ser aplicáveis nessas duas ações de Guerra Cibernética. 

Portanto ela pode ser classificada como tarefa nessas duas ações

de Guerra Cibernética.

Quadro 8: conclusão final;
Fonte: o autor.

Baseando-se  na  revisão  da  literatura,  podemos  chegar  às  seguintes

premissas:

a) forense digital é considerada tarefa realizada nas atividades de proteção

cibernética;

b) a inteligencia cibernética é considerada tarefa realizada nas atividades de

Exploração cibernética;

c) a forense digital possui capacidades que podem ser utilizadas nas tarefas

de nteligência cibernética.

Logo, pode-se afirmar que a forense digital também pode ser adotada como

tarefa de Exploração cibernética.

Figura 3: divisão da Forense Digital;
Fonte: o autor.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme foi discorrido na apresentação dos resultados e discussão essa

pesquisa solucionou o problema proposto no início da pesquisa, isso porque foi

demonstrado que a Perícia Forense Digital possui características que podem ser

Forense Digital

Resposta a Incidentes
Proteção Cibernética

Investigação (perícia técnica)
Exploração cibernética



utilizadas nas atividades de Proteção e Exploração Cibernéticas.

O Objetivo geral foi alçando quando, por meio do método dedutivo, a Perícia

Forense  Digital  foi  caracterizada  como  tarefas  de  Exploração  Cibernética,  não

necessitando  assim  de  outro  procedimento  metodológico  para  se  realizar  essa

demonstração.

Durante a revisão bibliográfica foi  levantado que, na parte  doutrinária  do

Exército Brasileiro, a Perícia Forense Digital é vista como tarefa nas atividades das

Funções de Combate Proteção, Fogos e Inteligência, porém no manual de Doutrina

Militar  de  Defesa  Cibernética  ela  é  vista  apenas  nas  atividades  de  Proteção

Cibernética.

Também durante a Revisão bibliográfica não foi encontrado nenhum autor

que negasse diretamente a hipótese (questão de estudo) afirmando que a Perícia

Forence  Digital  não  pode  ser  usada  como  tarefa  de  Exploração  Cibernética

corroborando  para  a  confirmação  da  questão  de  estudo  deste  trabalho  de

pesquisa.

Assim, espera-se que o resultado deste trabalho possa servir de base para a

atualização da classificação das tarefas de Exploração Cibernética enumeradas no

manual MD31-M-08 Doutrina Militar de Defesa Cibernética, contribuindo assim para

ao desenvolvimento da Doutrina Militar de Defesa Cibernética, além de colaborar

com novos estudos de futuros pesquisadores da área de Forense Computacional.
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