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RESUMO 
Honeypot é um sistema que simula serviços e falhas de segurança reais ou virtuais, com o objetivo 
de ser infectado por um malware e então estudar a fonte e a natureza do ataque. Nesse sentido, o 
presente estudo teve por objetivo apresentar uma proposta de uma estrutura organizacional 
apropriada à defesa dos ativos cibernéticos nas Organizações Militares nível Unidade do Exército 
Brasileiro, buscando verificar a aplicabilidade do conceito de Honeypots como mecanismos 
acessórios de proteção para a defesa de infraestruturas críticas, ou minimizar os ataques cibernéticos 
bem sucedidos. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica, baseada em publicações de autores de 
reconhecida importância no meio acadêmico. Os resultados indicam que os Honeypots de baixa 
interação são importantes mecanismos acessórios de proteção para juntos com os meios de 
prevenções convencionais, atuarem na proteção dos ativos cibernéticos e das infraestruturas críticas 
nas Organizações Militares nível Unidade do Exército Brasileiro. 
 
Palavras chave: proteção cibernética, ataque cibernético, e honeypot. 
 
ABSTRACT 
Honeypot es un sistema que simula servicios y fallos de seguridad reales o virtuales, con el objetivo 
de ser infectado por un malware y luego estudiar la fuente y la naturaleza del ataque. En este sentido, 
el presente estudio tiene por objetivo presentar una propuesta de una estructura organizacional 
apropiada a la defensa  de los activos cibernéticos en las Organizaciones Militares nivel Unidad del 
Ejército Brasileño, buscando verificar la aplicabilidad del concepto de Honeypots como mecanismos 
accesorios de protección para la defensa de infraestructuras críticas, o minimizar los ataques 
cibernéticos exitosos. Se realizó una investigación bibliográfica, basada en publicaciones de autores 
de reconocida importancia en el medio académico. Los resultados indican que los Honeypots de baja 
interacción son importantes mecanismos accesorios de protección para que, juntos con los medios de 
prevenciones convencionales, actuar en la protección de los activos cibernéticos y de las 
infraestructuras críticas en las Organizaciones Militares nivel Unidad del Ejército Brasileño. 
 
Palabras clave: protección cibernética, ataque cibernético, y Honeypot. 
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1. INTRODUÇÃO 

No ramo militar, a busca de conhecimentos sobre o inimigo é um importante 

passo para o estabelecimento das defesas contra o mesmo, seja por meio da 

descoberta de seus métodos de ataque, ferramentas, táticas ou objetivos. Essa 

mesma ideia se aplica facilmente à segurança de rede. É importante que as defesas 

contra as ameaças que rondam as redes das Organizações Militares sejam 

construídas a partir do conhecimento das motivações e técnicas de ataque adotadas 

pelos invasores. 

Diversos meios de defesa cibernética podem ser empregados para proteger 

as Organização Militares contra eventuais ataques cibernéticos. Tais métodos 

podem incluir o desenvolvimento de políticas de segurança da informação, o 

treinamento e conscientização de usuários e a implantação de sistemas de 

segurança como Firewalls, Sistemas de Prevenção de Intrusão (IPS), Redes 

Privadas Virtuais, entre outros. 

Essa situação claramente favorece a proteção do ambiente contra ataques 

cibernéticos, mas também pode limitar a geração de informação sobre os invasores, 

pois os métodos citados anteriormente são usados com o intuito de impedir ou 

reduzir os ataques, e não gera conhecimento a partir deles. As escassas 

informações sobre os ataques são, na maioria das vezes, restritas à análise de 

registros de eventos gerados pelos sistemas de segurança. 

Para investigar de maneira mais detalhada os ataques que acontecem em 

uma rede, assim como as estratégias empregadas desde o início até o final deste 

ataque, é necessária a criação de um ambiente de monitoramento onde as invasões 

ocorram naturalmente, sem o uso de sistemas que bloqueiam ataques. Os sistemas 

conhecidos como Honeypots (ou potes de mel) foram criados com esse intuito. 

Em linhas gerais, um Honeypot é um recurso computacional de segurança 

dedicado a ser sondado, atacado ou comprometido. A ideia consiste em desenvolver 

um sistema que se mostre vulnerável para atrair e monitorar os invasores 

conectados. Aos olhos dos invasores esse sistema vulnerável não possui nenhuma 

diferença quando comparado a um sistema de verdade, criando assim uma espécie 

de armadilha para os criminosos virtuais. 



 

 

Os principais objetivos de um Honeypot são o estudo e compreensão do perfil 

dos ataques, a detecção de tendências relativas às vulnerabilidades de segurança 

mais exploradas e, em certos casos, a prevenção de ataques. 

A abordagem tradicional de segurança, puramente defensiva, com a utilização 

de firewalls, sistemas de detecção de intrusão, criptografia e outros mecanismos, 

tem se mostrado insuficiente para garantir a segurança das redes de computadores. 

O problema desta abordagem é que é o atacante quem toma a iniciativa, estando 

sempre um passo à frente das tecnologias de segurança existentes. Honeypot e, 

posteriormente, Honeynets, surgiram com o objetivo de mudar esta abordagem, 

permitindo a descoberta de novas ferramentas de intrusão e o estudo das 

metodologias de ataque e das motivações dos atacantes, com o intuito de contribuir 

para o desenvolvimento de boas práticas de segurança. 

Afirma Assunção (2008) que Honeypot é uma ferramenta ou sistema criado 

com objetivo de enganar um atacante e fazê-lo pensar que conseguiu invadir o 

sistema, quando na realidade, ele está em um ambiente simulado, tendo todos os 

seus passos vigiados.  

“Honeypots são recursos computacionais dedicados a serem sondados, 

atacados ou comprometidos, num ambiente que permita o registro e controle dessas 

atividades.” (Honeynet.Br, 2005) 

Spitzer (2002) define um Honeypot como sendo um recurso em uma rede, 

cuja função é ser atacado e invadido, assim possibilitando um futuro estudo das 

ferramentas e métodos utilizados no ataque. Esta ferramenta possui falhas de 

segurança reais ou virtuais, expostas de maneira proposital, possibilitando a invasão 

da rede. 

Segundo Marcelo e Pitanga (2003), além de capturar as informações sobre o 

ataque, um Honeypot pode mostrar as intenções do ataque e também fazer com que 

os hackers/crackers percam tempo com ataques não efetivos, enquanto os 

especialistas colhem o máximo de informações para poder melhorar a segurança 

das organizações. 

Assim, o presente trabalho busca propor a utilização desta abordagem de 

segurança e, com a utilização de Honeypot atuando como sensores no tráfego na 

internet, identificar a presença de atividades que possam ser consideradas 

maliciosas. 



 

 

1.1 PROBLEMA  

Na última década, uma série de ataques cibernéticos a organizações como 

Fundo Monetário Internacional (FMI), Lockheed Martin (principal fornecedor de 

armamento das Forças Armadas dos Estados Unidos da América), Google, Sony, 

Playstation, Hyundai, Credicard, entre outras, levantou a discussão sobre a 

relevância de investimentos na área de segurança da informação como forma de 

proteger informações sigilosas, evitar prejuízos às corporações e prover a 

manutenção do bem-estar da sociedade. 

No Brasil, esse fato também vem ganhando importância após uma série de 

intrusões e ataques cibernéticos a bancos e a sistemas de órgãos do Governo 

Federal. Esses ataques revelaram a existência de ameaças que têm o potencial de 

comprometer o pleno funcionamento de infraestruturas críticas. 

Diante dos desafios que os países estão enfrentando a fim de proteger suas 

infraestruturas essenciais, de informação estratégica, sistemas bancários, operações 

governamentais, indústrias de pesquisa e desenvolvimento, e universidades, neste 

estudo procura-se determinar a magnitude do problema e instigar o pensamento 

sobre a forma de resolvê-lo para evitar que saia do controle. Considerando o 

assunto levantado, buscou-se levantar qual a importância de se criar uma estrutura 

organizacional apropriada que permita a defesa adequada das redes, visando 

pesquisar formas inovadoras que permitam buscar a melhor atitude preventiva e de 

tratamento de incidentes de rede. Outro questionamento ainda pode ser levantado 

sobre este tema: 

- Quais os mecanismos de proteção adequados para defender 

infraestruturas críticas ou minimizar os ataques cibernéticos bem sucedidos? 

1.2 OBJETIVOS  

A fim de apresentar uma proposta de uma estrutura organizacional 

apropriada à defesa adequada dos ativos cibernéticos nas Organizações Militares 

nível Unidade do Exército Brasileiro, o presente estudo procura verificar a aplicação 

do conceito de Honeypots como mecanismos acessórios de proteção para a defesa 

de infraestruturas críticas ou minimizar os ataques cibernéticos bem sucedidos. 



 

 

Para viabilizar a consecução do objetivo geral de estudo, foram 

formulados os seguintes objetivos específicos: 

- Propor medidas de gestão de risco cibernético, para a proteção das 

infraestruturas críticas, de ataques cibernéticos; 

- Propor a adoção do conceito de Honeypot, como uma abordagem na 

área de segurança de redes de computadores. 

1.3 JUSTIFICATIVAS 

Os Honeypots são recursos que podem garantir uma melhor segurança 

cibernética às Organizações Militares nível Unidade do Exército Brasileiro, seu uso é 

de grande utilidade para a segurança da informação, visto que, através do estudo 

detalhado com as informações capturadas dos atacantes, novos meios e técnicas 

poderão ser criadas contra os ataques de hackers/crackers. 

O Brasil não é hoje uma grande vítima de ataques cibernéticos se comparado a 

países como os Estados Unidos da América, mas com a economia nacional 

continuamente crescendo, e com o destaque militar tornando-se mais relevante, 

poderão ocorrer mudanças nesse cenário, e o Brasil poderá ter um crescimento no 

número de ataques à sua infraestrutura. Para Bueno (2007) junto com aumento do 

número de crimes digitais praticados, vem o aumento do poder de destruição que 

esses crimes provocam em organizações de toda sorte, causando prejuízos 

financeiros e sociais como um todo.  

Neste sentido, o presente estudo se justifica por promover uma pesquisa a 

respeito de um tema atual e de suma importância para a defesa adequada dos 

ativos cibernéticos das OM do Exército Brasileiro.  

O trabalho pretende, ainda, abastecer os gestores dos projetos de 

modernização, de conhecimentos acerca das aplicação do conceito de Honeypots 

como mecanismos acessórios de proteção para defender infraestruturas críticas ou 

minimizar os ataques cibernéticos bem sucedidos. 

2. METODOLOGIA 

O presente estudo procederá a realização de uma pesquisa bibliográfica com 

o intuito de aprofundar os conhecimentos acerca de defesa a ataque cibernético. 



 

 

Quanto à forma de abordagem do problema, utilizaram-se, principalmente, os 

conceitos de pesquisa qualitativa, apresentando o resultados através de análises, 

descrevendo a complexidade do problema. 

Quanto ao objetivo geral, foi empregada a modalidade explicativa, buscando 

explicar o emprego dos Honeypots na defesa a ataques cibernéticos. 

O delineamento de pesquisa contemplará as fases de levantamento e seleção 

da bibliografia, coleta dos dados, crítica dos dados, leitura analítica e fichamento das 

fontes, argumentação e discussão dos resultados. 

Esta pesquisa contempla uma coleta de dados, a qual já foi realizada, a fim 

de embasar a proposta apresentada no trabalho que está sendo desenvolvido, 

adotando como referência, a estrutura de defesa contra ataques cibernéticos com 

emprego de Honeypots. 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA: 

No combate aos ataques cibernéticos, procura-se formas de descobrir como 

os atacantes de sistemas fazem para obter informações tão importantes, e uma 

maneira de se fazer isso é através do uso de Honeypots, armadilhas que podem 

fazer com que os atacantes acreditem estar invadindo o sistema de uma 

organização. 

A utilização desses dispositivos possui alguns benefícios como o custo, que 

pode ser praticamente zero, pois a própria infraestrutura da empresa, com seus 

maquinários, permite se montar um Honeypot (ASSUNÇÃO, 2009).  

Outro benefício do emprego do Honeypot é o fato de que ele é preparado 

para não deixar o ataque se alastrar na rede, ou seja, o administrador pode ficar 

tranquilo quando um ataque, por mais que seja muito organizado e de força bruta, 

seja realizado dentro de um ambiente de Honeypot, pois este é controlado. 

O termo Honeypot pode ser definido apenas em uma palavra, que é a palavra 

armadilha, já uma Honeynet é uma ferramenta de pesquisa que consiste em uma 

rede projetada especificamente para ser comprometida, e que contém mecanismos 

de controle para prevenir que seja utilizada como base de ataques contra outras 

redes, nada mais é do que um tipo de Honeypot, porém denominado de Honeypot 

de pesquisa (ASSUNÇÃO, 2009). 



 

 

O Honeypot, após ser definido onde irá ficar localizado na rede, deverá ser 

capaz de colher informações sobre o atacante sem deixar que o ataque seja 

espalhado pela rede, ou seja, o ataque tem que se findar na rede da Honeynet. 

Definido como é feito um ataque, seus objetivos e quais vulnerabilidades são 

exploradas, as empresas e usuários, poderão se prevenir de forma a defender seus 

ativos de acessos não autorizados (ASSUNÇÃO, 2009). 

Pode-se fazer um paralelo entre técnicas de guerras e o Honeypot, onde 

ambos têm a função de distrair o adversário, levá-lo a uma armadilha, armar uma 

emboscada ou enviar informações falsas a ele. Essas ações são parte do arsenal de 

técnicas utilizadas nos dois casos (NAKAMURA, 2007). 

Os Honeypots possuem uma grande importância em um ambiente onde 
técnicas inovadoras precisam ser detectadas e aprendidas, e também para 
adquirir informações primordiais para o aprimoramento da defesa, como a 
frequência de ataques, as técnicas mais utilizadas e as tendências de 
ataques. Além de prover informações sobre o ataque, um Honeypot pode 
mostrar as intenções do ataque e também fazer com que o Hacker perca 
tempo em ataques não efetivos, enquanto a organização obtém 
informações sobre ele e sobre formas de melhorar a prevenção. Isso é 
conseguido porque o Honeypot faz com que o Hacker tenha uma percepção 
errada das medidas de segurança adotadas pela organização 
(NAKAMURA, 2007, p. 264). 

Com o Honeypot, pode-se visualizar o que o atacante está procurando e 

assim o responsável pela rede pode se prevenir e verificar formas de defesa mais 

eficientes contra ataques externos. Pode-se também verificar se os principais 

dispositivos de segurança como firewall, antivírus, filtros de web, entre outros, são 

realmente eficazes e podem, de fato, diminuir a possibilidade de invasão aos ativos 

cibernéticos. 

Honeypots podem ser usados para os propósitos de pesquisa ou de 

produção: 

a. Honeypots de pesquisa: são ferramentas de pesquisa programadas para 

observar as ações de atacantes ou invasores, permitindo análises detalhadas de 

suas motivações, das ferramentas utilizadas e vulnerabilidades exploradas. Eles são 

mais utilizados para estudos, ou por organizações de proteção contra ataques. 

b. Honeypots de produção: são utilizados em redes de produção como 

complemento ou no lugar de sistemas de detecção de intrusão. Tem como objetivo 

analisar e detectar atacantes na rede, consequentemente tomando as devidas 

providencias o mais rápido possível. Os Honeypots de produção podem agir de três 

formas:  



 

 

1) Prevenção: podem prevenir ataques, detectando scans na rede e 

interagindo com os mesmos, fazendo com que o atacante receba respostas mais 

lentamente e, até mesmo, interrompendo o ataque, assim, o atacante terá 

dificuldades em detectar vulnerabilidades no sistema. Honeypots também realizam a 

prevenção intimidando e confundindo o atacante. Se o atacante sabe que a 

organização utiliza esse recurso de segurança, mas não sabe quais sistemas são 

Honeypots e quais são legítimos, pode desistir de realizar o ataque. Por outro lado, 

se ele não souber da existência dos Honeypots, poderá perder tempo interagindo 

com eles, deixando os sistemas legítimos livres dos ataques;  

2) Detecção: quanto mais rapidamente uma organização detectar um ataque, 

mais rapidamente poderá responder a este, interrompendo ou minimizando os 

possíveis danos;  

3) Resposta: para responder a um invasor, uma organização necessita ter um 

profundo conhecimento a respeito do que ele fez, de como invadiu e das 

ferramentas que utilizou. Obter essas informações a partir de um sistema de 

produção, como um servidor de e-mail, é muito difícil em razão da quantidade de 

atividade envolvida. Além de ser difícil separar as informações referentes a 

atividades legítimas das referentes ao ataque, um sistema de produção não pode 

ser desligado, de modo que a análise tem de ser feita com o sistema funcionando e 

gerando ainda mais informações. 

Embora o conceito de Honeypots seja simples, é esta simplicidade que 

proporciona as vantagens e desvantagens características destes recursos. Como 

vantagens destaca-se as seguintes:  

a. Captura de uma pequena quantidade de dados: analisar os logs de um 

sistema de produção à procura de algum tipo de atividade maliciosa é um trabalho 

difícil e demorado, em razão da grande quantidade de logs existentes. Desse modo, 

como toda atividade relacionada a um Honeypot pode ser considerada suspeita, 

embora menos dados sejam coletados, estes dados são muito mais valiosos, pois 

são todos relacionados a tentativas de ataque ou intrusão ao sistema. Assim, 

analisar os dados e retirar informações torna-se consideravelmente mais fácil;  

b. Captura de novas ferramentas e táticas: Honeypots conseguem identificar 

novas ferramentas e táticas utilizadas pelos atacantes;  



 

 

c. Necessidade de poucos recursos: um Honeypot apenas registra as 

atividades maliciosas, de modo que um obsoleto Pentium com 128MB de RAM e 

processador de 100MHz pode ser utilizado como um Honeypot;  

d. Captura de tráfego encriptado: enquanto ferramentas de IDS podem não 

detectar atividades envolvendo dados criptografados, em um Honeypot, toda e 

qualquer atividade poderá ser capturada, armazenada e ser analisada 

posteriormente;  

e. Coleta de informações: Honeypots podem coletar informações que poucas, 

ou nenhuma outra técnica é capaz de coletar, como, por exemplo, novas 

ferramentas que estejam sendo utilizadas por atacantes;  

f. Simplicidade: a utilização de um Honeypot é relativamente simples, pois 

basta configurar um ambiente e monitorá-lo, não envolvendo o desenvolvimento de 

algorítimos complexos. 

Como toda tecnologia, os Honeypots também possuem alguns pontos fracos, 

podemos citar as seguintes desvantagens relacionadas aos Honeypots:  

a. Visão limitada: somente podem capturar atividades diretamente 

relacionadas a ele; não capturam ataques contra outros sistemas, a não ser que 

ocorra interação com o Honeypot;  

b. Riscos: todo recurso de segurança possui riscos, um firewall corre o risco 

de ser burlado, uma criptografia corre o risco de ser quebrada e um IDS corre o risco 

de falhar em detectar um ataque. Com os Honeypots, o maior risco que se corre ao 

utiliza-lo é que seja usado pelo invasor para lançar ataques a outros sistemas.  

Para ajudar a compreender o funcionamento dos variados tipos, Honeypots 

são classificados de acordo com o nível de interatividade que proporcionam ao 

atacante, ou seja, de acordo com o que o atacante será capaz de fazer no 

Honeypot. Com base no nível de interatividade define-se a quantidade de 

informação que poderá ser capturada, a dificuldade que se terá em instalar, 

configurar e manter o Honeypot e os riscos que proporcionará ao ambiente em que 

estiver instalado. Como afirma Montes (2004) os Honeypots podem ser classificados 

em dois níveis de interação: o de baixa interação e o de alta interação. Assunção 

(2008) completa dizendo que estes níveis de interação são as formas de como 

os Honeypots trabalham. Utilizando esta abordagem, classifica de três formas:  

a. Baixa interatividade: em termos de instalação, configuração e manutenção, 

Honeypots de baixa interatividade são os mais fáceis de implementar. Esse tipo de 



 

 

Honeypot é capaz de simular serviços básicos, como Telnet e FTP, limitando o 

atacante a interagir apenas com esses serviços pré-configurados. Pelo fato de não 

permitir a entrada do atacante aos sistemas operacionais e aplicações reais da OM, 

Honeypots de baixa interatividade apresentam a vantagem de não correrem o risco 

de serem utilizados como base para outros ataques, sendo os mais indicados para 

adoção em OM nível Unidade;  

b. Média interatividade: este tipo de Honeypot permite uma maior interação 

por parte do atacante, mas ainda não permite uma interação com um sistema 

operacional real. Um exemplo de Honeypot de média interatividade é a criação de 

um ambiente protegido utilizando as funcionalidades providas pelo chroot, presente 

nos sistemas operacionais baseados em Unix. Desse modo, o administrador pode 

criar um sistema operacional virtual dentro do sistema operacional real. O objetivo 

da criação de um ambiente protegido é fazer com que o atacante, ao obter acesso, 

caia nesse ambiente, que pode ser facilmente monitorado e analisado;  

c. Alta interatividade: Honeypots de alta interatividade oferecem aos atacantes 

sistemas operacionais e aplicações reais para serem atacados. Os serviços não são 

simulados, não são utilizados ambientes especiais e nada é restringido. Este tipo de 

Honeypot é o mais complexo de ser implementado, é o que oferece mais riscos, mas 

é o que possibilita uma maior coleta de informações.  

Quando vários Honeypots são colocados em uma mesma rede, todos atrás 

de um gateway responsável por controlar o fluxo de dados que entram e saem dos 

mesmos, tem-se o que é chamado de Honeynet. Honeynets são essencialmente um 

conjunto de Honeypots de pesquisa, ou seja, é uma rede projetada especialmente 

para ser comprometida. Uma vez comprometida, é utilizada para observar o 

comportamento dos invasores, possibilitando a descoberta de novas ferramentas e 

novas vulnerabilidades que estejam sendo exploradas.  

O conceito de Honeynet iniciou em 1999 quando Lance Spitzner, fundador do 

Honeynet Project, publicou um trabalho “To Build a Honeypot”. O intuito era 

aprender com as ferramentas usadas, as táticas e a motivação dos atacantes. 

De acordo com Assunção (2009) uma Honeynet é formada por um conjunto 

de Honeypots que simulam uma rede de produção, que é configurada para que as 

suas atividades possam ser monitoradas, gravadas e, em certo grau, controladas. É 

uma rede configurada para ser invadida, onde todo tráfego que entra ou sai do 

gateway/roteador é considerado uma invasão. 



 

 

Segundo Azevedo (2010) Honeynet é uma rede altamente controlada onde 

todo pacote que entra ou deixa a Honeynet é monitorado, capturado e analisado. 

Conforme Honeynet Project (2002), após ser comprometida, ela pode ser 

estudada para aprender sobre as características dos ataques: as ferramentas 

utilizadas, as táticas e os motivos que levam os atacantes a cometerem tal 

imprudência.  

Segundo Assunção (2008) existem dois tipos de Honeynets: 

a. Honeynets reais: Em uma Honeynet real todos os dispositivos que a 

compõem, incluindo o Honeypot, mecanismos de contenção, mecanismo de alerta e 

mecanismo de coleta de informações são físicos. Exemplificando, 

uma Honeynet real poderia ser composta por diversos computadores, sendo que 

cada um poderia conter um Honeypot, firewall, IDS e IPS, entre outros. As 

vantagens de utilizar Honeynet real é o baixo custo por dispositivo e os atacantes 

interagem com ambientes reais. As desvantagens são as manutenções que são 

mais difíceis e trabalhosas, necessidade de mais espaço físico e o custo total tende 

a ser mais alto. 

b. Honeynet virtual: Uma Honeynet virtual baseia-se na idéia de ter todos os 

componentes de um Honeypot implementados em um número reduzido de 

dispositivos físicos. Para concretizar tal idéia, normalmente é utilizado um único 

computador com um sistema operacional instalado, que serve de base para a 

execução de um software de virtualização como o VMware, VirtualBox entre outros. 

A vantagem de se utilizar uma Honeynet virtual é a manutenção, pois não há 

necessidade de um espaço físico maior para os equipamentos e o custo final tende 

a ser mais baixo. As desvantagens são o alto custo por dispositivo, pois são 

necessários equipamentos mais robustos para um bom desempenho da Honeynet, e 

o atacante pode ter acesso a outras partes do sistema, pois tudo é compartilhado de 

um mesmo computador e o mesmo pode perceber que está interagindo com um 

ambiente falso, uma rede virtual. 

Foram utilizadas as palavras-chave defesa cibernética, ataque cibernético e 

Honeypot, em sítios eletrônicos de procura na internet, sendo selecionados apenas 

os artigos em português, inglês e espanhol. 

a. Critério de inclusão: 

1) Estudos publicados em português, espanhol ou inglês, relacionados à 

defesa a ataque cibernético e Honeypot; 

http://www.profissionaisti.com.br/2013/09/virtualizacao-e-a-ti-verde-sustentavel/


 

 

2) Estudos e portifólios de empresas que retratam inovações tecnológicas 

que permitam defender infraestruturas críticas; e 

3) Estudos qualitativos sobre o emprego dos Honeypots. 

b. Critério de exclusão:  

1) Estudos cujo foco central esteja relacionado com a abordagem 

tradicional de segurança cibrnética, puramente defensiva, com a utilização de 

firewalls, sistemas de detecção de intrusão, criptografia e outros mecanismos. 

2.2 COLETA DE DADOS 

Na sequência do aprofundamento teórico a respeito do assunto, o 

delineamento da pesquisa contemplou a coleta de dados em material já publicado 

acerca do assunto, como livros e artigos e também material disponibilizado na 

internet. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Cada Honeypot tem sua finalidade, sendo os de baixa interatividade para 

proteção e os de alta interatividade para estudo e coleta de informações. No quadro 

abaixo temos as principais diferenças entre eles: 

Características Baixa Interatividade Alta Interatividade 

Instalação  simples complexa 

Manutenção simples complexa 

Risco de comprometimento baixo alto 

Informações essenciais detalhadas 

Invasor tem acesso ao Sistema 
Operacional real 

não sim 

Aplicações e serviços oferecidos emulados reais 

Diferentemente dos Honeypots de alta interatividade, os Honeypots de baixa 

interatividade têm todos os serviços simulados, ou seja, o atacante não terá acesso 

ao sistema real da OM. São instaladas ferramentas para emular partes de sistemas 

operacionais e serviços com os quais o invasor irá interagir. 

Como o atacante não interage com o sistema real da Unidade, é muito 

vantajoso em relação à segurança, pois como se trata de simulações o atacante não 

terá como comprometer o computador e a rede em que ele se encontra. O objetivo 



 

 

do Honeypot de baixa interatividade é detectar o ataque e tomar as providências 

para impedir que algum dano seja causado; é utilizado basicamente como proteção, 

e como o nível de interação é baixo, as informações capturadas são limitadas e 

pode ser utilizado por uma OM nível Unidade para diminuir os riscos de segurança. 

Jessen e Chaves (2008) dizem que o principal objetivo quando se usa um 

Honeypot de baixa interatividade é identificar ataques automatizados e varreduras, 

atrair atacantes para longe dos sistemas operacionais e coletar o máximo de 

assinaturas de ataques. 

Existem, no mercado, várias ferramentas que são utilizadas para a 

implementação dos Honeypots, dentre as mais conhecidas no ramo de segurança 

da informação, podemos destacar o Deception Toolkit (DTK), o CyberCop Sting, o 

Honeyd, o KFsensor, o Nepenthes, o Dionaea, o BackOfficer Friendly (BOF), o 

Specter e o Valhala. 

No gráfico abaixo, podemos identificar as principais empresas que fazem uso 

de Honeypots de baixa interatividade no Brasil: 

 



 

 

https://honeytarg.cert.br/honeypots/index-po.html 

Quanto ao custo de desenvolvimento inicial do Honeypot, que compreende a 

sua compra, instalação e configuração; comprar um Honeypot não significa apenas 

comprar um pacote de software, a depender da disponibilidade da OM, deve ser 

considerado também a compra do hardware necessário para abrigá-lo. Os requisitos 

de sistema necessários para a grande parte dos Honeypots são modestos, em 

alguns casos, pode-se usar um hardware que seria descartado para a execução de 

determinados serviços da OM, mas que pode ser usado para abrigar um Honeypot. 

Alguns ambientes de Honeypots físicos e de alta interatividade podem 

precisar de alguns dispositivos adicionais para proteger os outros sistemas de 

ataques originados a partir dos Honeypots quando comprometidos. Para separar o 

Honeypot dos demais sistemas, dispositivos como firewall, switches ou roteadores 

podem ser necessários. Ou seja, a utilização de Honeypots físicos e de alta 

No Cidades Instituições 

01 São José dos Campos INPE, CTA  

02 Rio de Janeiro 
CBPF, Eletrobras, Eletronuclear, Embratel, Fiocruz, 
Furnas, PUC-RIO, RedeRio, UFRJ, VIVO  

03 São Paulo 
ANSP, CERT.br, Durand, LOCAWEB, PRODESP, TIVIT, 
UNESP, UOL, USP  

04 Campinas ITAL, SEFAZ-SP, UNICAMP  

05 São José do Rio Preto UNESP  

06 Piracicaba USP  

07 Petrópolis --- 

08 Brasília CTIR Gov, Eletronorte, UnB  

09 Porto Alegre CERT-RS, Commcorp, PROCERGS, TRI  

10 Ribeirão Preto USP  

11 São Carlos USP  

12 Florianópolis POP-SC, UFSC DAS  

13 Uberlândia Algar Telecom  

14 Lins --- 

15 Passo Fundo UPF  

16 Curitiba CELEPAR, Onda, PoP-PR  

17 Belém --- 

18 São Leopoldo Unisinos  

19 Belo Horizonte CSIRT PoP-MG, CEMIG  

20 Recife Chesf, EMPREL, Nlink  

21 Salvador TELETALK, UFBA  

22 Vitória PoP-ES  

23 Americana --- 

24 Bebedouro MD Brasil  

25 Porto Velho PoP-RO  

26 Rio Claro TALKLINK  

27 Fortaleza MORPHUS  

28 Natal PoP-RN 

http://www.inpe.br/
http://www.cta.br/
http://www.cbpf.br/
http://www.eletrobras.com/
http://www.eletronuclear.gov.br/
http://www.embratel.net.br/
http://www.fiocruz.br/
http://www.furnas.com.br/
http://www.puc-rio.br/
http://www.rederio.br/
http://www.ufrj.br/
http://www.vivo.com.br/
http://www.ansp.br/
http://www.cert.br/
http://www.durand.com.br/
http://www.locaweb.com.br/
http://www.prodesp.sp.gov.br/
http://www.tivit.com.br/
http://www.unesp.br/
http://www.uol.com.br/
http://www.usp.br/
http://www.ital.sp.gov.br/
https://portal.fazenda.sp.gov.br/
http://www.unicamp.br/
http://www.unesp.br/
http://www.usp.br/
http://www.ctir.gov.br/
http://www.eletronorte.gov.br/
http://www.unb.br/
http://www.cert-rs.tche.br/
http://www.commcorp.com.br/
http://www.procergs.rs.gov.br/
http://www.tri.ufrgs.br/
http://www.usp.br/
http://www.usp.br/
http://www.pop-sc.rnp.br/
http://www.das.ufsc.br/
http://www.algartelecom.com.br/
http://www.upf.br/
http://www.celepar.pr.gov.br/
http://www.ondaempresas.com.br/
http://www.pop-pr.rnp.br/
http://www.unisinos.br/
http://www.csirt.pop-mg.rnp.br/
http://www.cemig.com.br/
http://www.chesf.gov.br/
http://www.emprel.gov.br/
http://www.nlink.com.br/
http://www.teletalk.com.br/
http://www.ufba.br/
http://www.pop-es.rnp.br/
http://www.mdbrasil.com.br/
http://www.pop-ro.rnp.br/
http://www.talklink.com.br/
http://www.morphus.com.br/
http://www.pop-rn.rnp.br/


 

 

interatividade aumenta o custo de desenvolvimento do ambiente, motivo pelo qual os 

Honeypots virtuais e/ou de baixa interatividade tornam-se mais interessantes para 

emprego em OM nível Unidade. 

Com relação ao software, os custos referentes à sua aquisição podem variar 

porque existem tanto soluções de código aberto (open source) quanto proprietárias. 

Nesse contexto, as ferramentas de software livre podem ser usadas 

satisfatoriamente por OM nível Unidade, visto que, as ferramentas opensource 

disponíveis são suficientes para a implantação de Honeypots na quase totalidade 

dos ambientes, permitindo, se necessário, que várias dessas ferramentas sejam 

combinadas, além disso, os Honeypots de baixa interatividade costumam ser mais 

fáceis de configurar, em comparação aos de alta interatividade. 

Os benefícios dos Honeypots dependem de sua manutenção, e quanto ao 

custo de manutenção do Honeypot, estes consistem de diferentes fatores. Um deles 

é o custo de observação do Honeypot, que compreende o tempo no qual o 

administrador estará checando o funcionamento do sistema; outro fator é o custo de 

restauração do Honeypot, que abrange o esforço que será feito para reinstalar ou 

limpar o sistema após o seu comprometimento pelos atacantes; por fim, o custo da 

análise dos incidentes é considerado o terceiro e mais importante fator. 

Quanto ao custo de observação dos Honeypots, idealmente, os 

administradores devem sempre estar atentos às ações executadas pelo Honeypot. 

Esse processo é muito importante, porque cada incidente que permanece 

indetectado, apresenta um risco de segurança para a rede. E ainda que o Honeypot 

possa registrar todos os eventos em um servidor remoto, arquivos importantes 

poderão ser destruídos, o que pode inviabilizar determinadas análises ou 

incrementar os custos da análise do incidente. 

O custo de observação também varia em relação ao tipo de Honeypot que é 

usado. Um Honeypot de baixa interação, pode ser verificado semanalmente, por 

exemplo, sem que isso signifique um risco para a segurança da rede. Esses 

Honeypots proporcionam poucas opções aos atacantes e, por isso, muito raramente 

são comprometidos a tal ponto de serem utilizados como bases de ataques para 

outras máquinas. 

Por sua vez, um Honeypot de alta interatividade requer muito mais esforço 

com relação a tarefa de observação. Neste caso, um atacante que invadi-lo operará 



 

 

sobre um sistema real e poderá causar muitos danos, por isso, é interessante que o 

incidente seja notado enquanto o atacante ainda está ativo no Honeypot. 

Quanto aos custos de restauração, eles são relevantes principalmente em 

Honeypots físicos e de alta interação. Ao terem acesso ao sistema operacional da 

máquina alvo, os atacantes, por exemplo, podem instalar backdoors para permitir 

mais fácil acesso à máquina comprometida no futuro. Esse é um dos motivos que 

demonstram a importância de restaurar um Honeypot após um incidente. Uma 

maneira de fazer isso é reinstalar o sistema completamente, o que garante que 

todos os backdoors de atacantes anteriores sejam removidos e que o sistema volte 

ao estado inicial. 

Outro custo que deve ser considerado é o de análise dos incidentes, existente 

principalmente para os Honeypots de alta interatividade, diferentemente dos 

Honeypots de baixa interatividade, o que faz com que o elevado custo para uma 

investigação aprofundada de um incidente, inviabilize o emprego dos Honeypots de 

alta interatividade nas OM nível Unidade. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quanto às soluções dos problemas e objetivos propostos no início deste 

trabalho, conclui-se que a presente investigação atendeu ao pretendido, ampliando a 

compreensão sobre o emprego de Honeypots para a defesa dos ativos cibernéticos 

nas Organizações Militares nível Unidade do Exército Brasileiro, o presente estudo 

buscou verificar a aplicação do conceito dos Honeypots como mecanismos 

acessórios de proteção para defender infraestruturas críticas ou minimizar os 

ataques cibernéticos bem sucedidos. 

A revisão de literatura possibilitou concluir que Honeypots são recursos que 

podem garantir uma melhor segurança cibernética às Organizações Militares nível 

Unidade do Exército Brasileiro, seu uso é de grande utilidade para a segurança da 

informação, visto que, através do estudo detalhado com as informações capturadas 

dos atacantes, novos meios e técnicas poderão ser criadas contra os ataques de 

hackers/crackers; dentre os diversos tipos de Honeypots, os de baixa interação 

apresentam características como instalação mais simples, menor custo de 

manutenção e baixo risco de comprometimento de toda a rede, que os tornam mais 

adequados às OM nível Unidade. 



 

 

Recomenda-se, assim, que os Honeypots de baixa interação sejam 

empregados como mecanismos acessórios de proteção para defender 

infraestruturas críticas ou minimizar os ataques cibernéticos bem sucedidos nas OM 

nível Unidade do Exército Brasileiro.  

Conclui-se, portanto, que os Honeypots são importantes ferramentas 

acessórias, para, juntos com os meios de prevenções convencionais, atuarem na 

proteção dos ativos cibernéticos e das infraestruturas críticas nas Organizações 

Militares nível Unidade do Exército Brasileiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REFERÊNCIAS 

ASSUNÇÃO, Marcos Flávio Araújo. HONEYPOTS E HONEYNETS: Aprenda a 

detectar e enganar invasores. Santa Catarina: Visual Books, 2009. 

 

BRASIL. Exército Brasileiro. Estado-Maior do Exército. Minuta de Nota de 
Coordenação Doutrinária relativa ao I Seminário de Defesa Cibernética. Brasília, 
2010. 
 

BRASIL. Ministério da Defesa. Estratégia Nacional de Defesa. Brasília, 2008. 

 

BRASIL. Ministério da Defesa. Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. 

Doutrina militar de defesa cibernética. 1. ed. Brasília, 2014. MD31-M-07. 

 

CARVALHO, Paulo S M. O setor cibernético nas Forças Armadas brasileiras. 

Brasília: Forense, 2011. 

 

CENTRO DE ESTUDOS, RESPOSTA E TRATAMENTO DE INCIDENTES DE 

SEGURANÇA NO BRASIL, CERT.br. Cartilha de Segurança para Internet. São 

Paulo: Comitê Gestor da Internet no Brasil, 2012. 

 

DE MATTOS, J.R.L.; GUIMARÃES, L. S. Gestão da tecnologia e inovação: uma 

abordagem prática. Editora Saraiva, 2005. 

 

MANDARINO Jr., Raphael. Um estudo sobre a segurança do espaço cibernético 

brasileiro. Brasília: Cubzac, 2009. 

 

MANDARINO Jr., Raphael. Segurança e Defesa do Espaço Cibernético 

Brasileiro. Brasília, p. 37 - 38, 2010. 

 

NUNES, Luiz Artur Rodrigues. Guerra cibernética: está a MB preparada para 

enfrentá-la? 2010. 108 f. Monografia (Curso de Política e Estratégia Marítimas) - 

Escola de Guerra Naval, Rio de Janeiro, 2010. 

 

 



 

 

 


