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1. Botnets 

1.1. O que é uma botnet? 

Uma botnet é um conjunto de computadores ligados à Internet que interagem, no sentido de levar a cabo tarefas distribuídas. Apesar de tal 

conjunto poder ser usado para aplicações úteis e construtivas, o termo botnet refere-se, tipicamente, a um sistema montado e utilizado para fins 

ilícitos. Este tipo de sistemas é composto por máquinas que são assimiladas pela botnet, sem o conhecimento dos respetivos proprietários. 

Estas máquinas costumam ser designadas por drones ou zombies. O software malicioso que nelas é executado designa-se por bot. 

1.2. Como se formam e propagam as Botnets? 

Para que a botnet se forme e desenvolva, necessita de acumular drones e cada drone deve ser explorado, infetado e assimilado individualmente pela 

botnet. Quantos mais drones o proprietário da botnet - designado por herder - tiver à sua disposição, maior impacto poderá ter a botnet nas 

atividades que levar a cabo. Assim sendo, juntar drones é uma tarefa essencial para qualquer herder.  

Por esta razão, a maior parte das aplicações de construção de botnets contém mecanismos de disseminação que automatizam a tarefa de procurar 

endereços IP com vulnerabilidades. Uma vez encontrados, as máquinas são atacadas e infetadas com o software malicioso e este procedimento 

repete-se. Com cada drone comprometido, a botnet ganha mais poder e capacidade de infeção. A grande diferença entre o bot e o worm 

convencional é a existência de um sistema de controlo unificado.   

1.3. Como se controlam? 

O conjunto de computadores é inútil sem um mecanismo de controlo. O Comando e Controlo, ou C&C, constitui a interface entre a botnet e o 

herder. O herder gere o C&C e o C&C gere os bots. 

Tradicionalmente, as botnets têm sido controladas com recurso ao Internet Relay Chat (IRC). A preferência por esta plataforma deve-se, sobretudo, à 

sua simplicidade, flexibilidade e facilidade de administração.  

O IRC é um standard de comunicação ubíquo na Internet e é, portanto, fácil de configurar para qualquer propósito. O software de bot é desenhado 

para ligar o computador infetado a um servidor de IRC e aceitar comandos através de um canal de controlo.  

Os herders têm a opção de utilizar serviços e redes de chat já existentes ou, pelo contrário, implementar os seus próprios servidores de controlo, 

comprometendo um computador e nele instalando um serviço de IRC. 
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Apesar do controlo do herder sobre os seus bots ser indireto, ele deve comunicar com o servidor de C&C para emitir os seus comandos. Isto oferece 

um nível substancial de proteção se o servidor de C&C for de propriedade e operação privadas. Os herders podem ainda utilizar redes de anonimato 

(ex.: TOR) como salvaguarda adicional, caso o servidor de C&C seja apreendido e investigado. 

O IRC tem a desvantagem de o tráfego nas salas de conversação ser transmitido às claras, sem codificação. Isto significa que escutar o tráfego da 

botnet é relativamente fácil através da utilização de ferramentas apropriadas para o efeito (ex.: WireShark/Ethereal). Assistimos, no entanto, 

recentemente, ao aparecimento de técnicas de cifração que mascaram os comandos do herder. 

Existe também um número já significativo de botnets que utilizam HTTP para implementar o C&C. Sendo um protocolo sem estado associado, o HTTP 

não permite que os herders enviem comandos aos drones em tempo real, cabendo à botnet verificar periodicamente a existência de novos 

comandos. A vantagem da utilização do HTTP é que este não é, usualmente, bloqueado pelas firewalls, para além de que escutar as comunicações 

relativas a este tipo de tráfego não conduzirá a qualquer informação sobre outros drones na rede. 

1.4. Para que servem? 

A própria natureza das botnets dá aos criminosos poder considerável sobre a Internet em geral. Tendo controlo sobre um elevado número de 

sistemas comprometidos, os herders podem, hoje em dia, desenvolver atividades bastante mais prejudiciais do que anteriormente. 

1.4.1. Click Fraud 

As botnets podem ser utilizadas para levar a cabo a Click Fraud, uma forma de fraude em que o software de bot é utilizado para visitar páginas web e 

automaticamente “clicar” nos banners publicitários. Os herders têm utilizado este mecanismo para ganhar avultadas somas de dinheiro à custa de 

firmas de publicidade online que pagam pequenas quantias em troca de cada página visitada. Com uma botnet de milhares de drones, se cada 

indivíduo clicar umas quantas vezes, o retorno obtido poderá ser bastante substancial. Uma vez que os “cliques” provêm de diversas máquinas 

espalhadas pelo mundo, o tráfego parecerá legítimo a um investigador menos experiente. 

1.4.2. DDoS 

As botnets podem ser usadas para travar conflitos contra outras máquinas na Internet, saturando completamente a sua largura de banda ou outros 

recursos. Tais ataques de DDoS - Distributed Denial of Service, que significa Negação de Serviço Distribuída - podem cortar o acesso a determinados 

sítios na Internet por longos períodos de tempo. Isto representa um ónus tremendo sobre as operações financeiras de muitas empresas que ficam 
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impossibilitadas de comunicar com os seus clientes. Já ocorreram, inclusivamente, alguns ataques de extorsão, tendo o criminoso exigido 

pagamentos a firmas que operam online, a troco de pôr fim a um ataque e permitir o normal fluxo de tráfego. 

Os ataques de DDoS são possíveis porque a botnet proporciona ao criminoso um conjunto de recursos de rede inimagináveis. Com a possibilidade de 

estabelecer inúmeras conexões a partir de várias fontes, mitigar este tipo de ataques torna-se, de facto, difícil. 

1.4.3.  Keylogging 

O Keylogging é, talvez, a capacidade mais ameaçadora de uma botnet face à privacidade individual. Muitos bots ficam atentos, no que diz respeito à 

atividade do teclado, e reportam a informação ao herder. Alguns bots possuem mesmo automatismos que permitem prestar particular atenção à 

introdução de palavras-passe ou a informações sobre contas, aquando da navegação em determinados sítios na Internet, como é o caso dos sítios 

bancários. Isto confere ao herder uma capacidade sem precedentes de obter informação pessoal e informação sobre contas de milhares de pessoas. 

Para além do keylogging, muitos bots dão ao herder acesso completo ao sistema de ficheiros do drone anfitrião, permitindo a transferência de 

quaisquer ficheiros, a leitura de quaisquer documentos armazenados no computador comprometido, ou o upload de mais ferramentas maliciosas. 

1.4.4.  Warez 

As botnets podem ser usadas para roubar, armazenar ou propagar warez. Warez é a designação conferida ao software contrafeito e/ou obtido 

ilegalmente. Os bots podem pesquisar os discos rígidos por software e licenças instaladas na máquina comprometida, podendo o herder apoderar-se 

desta informação, duplicá-la e distribuí-la. Além disso, os drones podem ser utilizados para arquivar cópias de warez, encontrado noutras fontes. No 

seu todo, a botnet oferece grande potencial no que diz respeito ao espaço de armazenamento. 

1.4.5. Spam 

As botnets são, muitas vezes, utilizadas como mecanismo de propagação de SPAM (correio eletrónico comercial não solicitado). Os drones 

comprometidos podem encaminhar SPAM ou phishing a um sem número de potenciais vítimas. Contas de mensagens instantâneas podem também 

ser utilizadas para enviar ligações dinâmicas maliciosas ou anúncios publicitários para todos os contactos da agenda da vítima. Ao encarregar a 

botnet de difundir material de SPAM, o herder atenua consideravelmente a possibilidade de ser apanhado, uma vez que são os milhares de 

computadores individuais pertencentes à sua rede os aparentes responsáveis pela atividade desenvolvida. 
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1.5. Como podemos proteger-nos? 

As botnets não seriam uma força tão perigosa hoje em dia se não fosse o dramático número de sistemas comprometidos. Muitos dos casos de 

atividade maliciosa não seriam, aliás, uma realidade se as populações de drones não fossem tão elevadas. Considerando um número de 60 a 80 

milhares de drones, o acesso que os herders têm à vida privada de cidadãos individuais e o poder que detêm sobre as grandes redes são, sem 

dúvida, avassaladores. 

Assim sendo, a melhor forma de mitigar as botnets é impedir a sua formação. As botnets não constituiriam uma ameaça tão significativa se as 

aplicações maliciosas (malware) não pudessem propagar-se e infetar um tão vasto número de sistemas. Cabe a cada um de nós assegurar-se de que 

os seus sistemas e o seu software estão devidamente atualizados e protegidos. De outra forma, poderão ser presa fácil de infeção e exploração por 

parte de uma destas redes. 
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2. Vírus, vermes e outro malware 

Diariamente, assistimos à propagação em massa, por correio eletrónico, de inúmeros exemplos de vírus, com impacto num considerável número de 

utilizadores domésticos e empresariais. Mensagens não solicitadas de correio eletrónico, portadoras de anexos, são enviadas para os mais diversos 

destinatários, contendo artifícios que os encorajam a abrir os respetivos ficheiros. Esta técnica é chamada de engenharia social. Devido à natureza 

crédula e curiosa do ser humano, a engenharia social é frequentemente eficaz.  

2.1. Como funciona? 

Muitos dos vírus informáticos e outro software nocivo difundem-se através dos anexos de correio eletrónico. Normalmente, os ficheiros são 

enviados juntamente com uma mensagem.  

Se um ficheiro anexo a uma mensagem de correio eletrónico contiver um vírus, este é geralmente ativado no momento em que o destinatário abre 

esse mesmo ficheiro - normalmente com um duplo clique no ícone do anexo. 

2.2. Que cuidados devo ter com os anexos de correio eletrónico? 

Não abra qualquer anexo, exceto se conhecer o remetente e/ou se estiver à espera desse ficheiro. 

Se receber, de alguém que não conhece, uma mensagem de correio eletrónico com um anexo, deve eliminá-la de imediato. Utilize software antivírus 

e mantenha-o sempre atualizado. Se tiver que enviar algum anexo numa mensagem de correio eletrónico, informe o destinatário para que este não 

o confunda com um vírus. Utilize um programa de correio eletrónico com filtro de SPAM incorporado.  

2.3. Qual o impacto e consequências que advêm de uma infeção por vírus informático do meu sistema de correio eletrónico? 

Vírus propagados em massa por correio eletrónico apoderam-se, tipicamente, de endereços de correio eletrónico contidos nos livros de endereços 

ou nos ficheiros encontrados no sistema infetado. Alguns vírus também tentam enviar ficheiros de uma máquina infetada para outras vítimas de 

ataque ou até para o autor do vírus. Estes ficheiros podem conter informação sensível. 

Uma vez comprometido o sistema, um vírus pode adicionar, modificar ou apagar arbitrariamente ficheiros nesse mesmo sistema. Estes ficheiros 

podem conter informação pessoal ou serem necessários para o bom funcionamento do sistema informático. 

Muitos vírus instalam, aliás, uma backdoor no sistema infetado. Esta backdoor pode ser utilizada por um atacante remoto para obter acesso ao 

sistema ou para adicionar, modificar e apagar ficheiros. Estas backdoors podem também ser manipuladas para descarregar e controlar ferramentas 
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adicionais para uso em ataques distribuídos de negação de serviços -Distributed Denial of Service, DDoS - contra outros sítios (ex.: sistemas 

domésticos e de pequenas empresas). 

2.4. Que precauções devo tomar? 

 Faça correr uma aplicação antivírus e mantenha-a ativa - Embora um pacote de software antivírus atualizado não constitua uma proteção 

absoluta face a códigos maliciosos, para a maior parte dos utilizadores este continua a ser a primeira linha de defesa contra os ataques deste 

tipo. 

 Não corra programas de origem desconhecida - Não descarregue, instale ou corra programas a menos que saiba que estes são de autoria de 

uma pessoa ou de uma empresa de confiança. 

 Use uma firewall pessoal - Uma firewall pessoal não protegerá, necessariamente, o seu sistema face a um vírus propagado por correio 

eletrónico, mas uma firewall pessoal devidamente configurada poderá evitar que o vírus descarregue componentes adicionais ou lance 

ataques contra outros sistemas. Infelizmente, e uma vez dentro do sistema, um vírus poderá ativar ou desativar uma firewall de software, 

eliminando assim a sua proteção.  
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3. As redes sem fios 

As redes sem fios, outrora específicas de ambientes profissionais, são agora utilizadas em vários locais, nomeadamente nas nossas casas. 

A popularidade das redes sem fios, ou wi-fi, deve-se em grande medida, e tal como o nome indica, ao facto de dispensar os cabos de rede - o que 

tornou certas situações mais fáceis e cómodas. Por exemplo em casa, onde a passagem de cablagem é inconveniente; nas Universidades, onde a 

cobertura em cablagem seria demasiado cara; nas redes temporárias ou de custos controlados, cujos requisitos possam ser satisfeitos apenas com 

conectividade sem fios. Outro fator que contribuiu para a popularidade das redes sem fios foi a adesão da indústria a normas internacionais do IEEE 

(família 802.11), o que proporcionou uma maior concorrência entre fabricantes e a consequente diminuição dos preços. 

As redes sem fios mais habituais são constituídas por um conjunto de pontos de acesso (AP- Access Point), que agregam as ligações “ar” dos 

terminais dos utilizadores, que podem ser, por exemplo, portáteis ou PDAs (Personal Digital Assistant). 

Num apartamento, por exemplo, uma rede sem fios pode ser constituída simplesmente por pontos de acesso (AP) e um router de acesso à Internet. 

Eventualmente, estas duas funções podem ser asseguradas pelo mesmo equipamento. 

3.1. Quais os cuidados a ter na utilização de redes sem fios públicas? 

Com os equipamentos móveis tornou-se possível o acesso à Internet sempre que estejamos junto de redes sem fios. No entanto, são necessários 

cuidados especiais sempre que se acedam a essas redes, de forma a não expor os equipamentos a ataques: 

 Evite a utilização de redes sem fios cuja gestão é feita por quem não conheça. Ligue-se apenas a redes conhecidas; 

 Opte por utilizar redes sem fios de operadores conhecidos. Estas, apesar de serem pagas, na maioria dos casos, são de maior qualidade e 

oferecem garantias de segurança; 

 Desative a sua placa de rede sem fios caso não a esteja a utilizá-la; 

 Desative o modo ad-hoc da sua placa de rede sem fios. Permita apenas a ligação a pontos de acesso; 

 Tenha muito cuidado na transmissão de informação privada numa rede sem fios pública. Caso tenha mesmo de o fazer, garanta que usa um 

sítio seguro (protocolo https); 

 Use uma ligação cifrada para ligação ao ponto de acesso. Prefira sempre protocolos de acesso seguros. Opte por WPA2. Caso este não esteja 

disponível, opte por WPA. Apenas no caso em que nenhum destes esteja disponível aceda a redes com cifra WEP. Evite ligar-se a redes sem 

qualquer tipo de cifra; 

 Para acesso a redes corporativas deverá optar por utilizar uma ligação segura e cifrada (VPN); 
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 Garanta que as medidas de segurança básicas estão ativas no seu computador - funcionamento da firewall e do antivírus. 

3.2. Quais os cuidados a ter na implementação de redes sem fios? 

Ao contrário das redes com fios, as redes sem fios são de transmissão não guiada num meio comum e acessível a todos - dentro do raio de ação das 

antenas. 

Caso a rede não tenha mecanismos mínimos de segurança configurados, o acesso a essa rede fica imediatamente disponível a quem esteja dentro do 

raio de ação dos pontos de acesso, ou seja, com um terminal compatível e com a tecnologia utilizada poder-se-á aceder a toda a informação. 

A facilidade de utilização e a segurança são objetivos difíceis de conciliar. Observa-se que: quanto mais simples de usar, menos segura; e quanto mais 

segura, menos simples de usar. Devido à exigência dos consumidores, em especial em situações não profissionais, os vendedores de equipamentos 

preferem favorecer a “facilidade de utilização” em detrimento da “segurança”, deixando as configurações de segurança a cargo do utilizador final.  

Uma rede sem as configurações de segurança mínimas nos pontos de acesso é uma “rede aberta”. Essas redes podem ser acedidas por quem tenha 

uma placa de rede wi-fi, desde que esteja ao alcance do ponto de acesso. Ou seja, é possível que o utilizador esteja a aceder à Internet sem se 

aperceber que está a usar a ligação de uma entidade com uma rede sem fios aberta. 

3.3. Quais são os principais riscos associados a este tipo de serviço? 

O intruso que consiga entrar numa rede sem fios ficará com acesso privilegiado para lançar ataques aos elementos constituintes dessa rede. É mais 

difícil atacar um sistema a partir de um local remoto da Internet, do que atacar dentro da rede. Quando o ataque é concretizado a partir de um local 

remoto da Internet existem, ainda, as barreiras de perímetro a separar o intruso do objetivo final - essas barreiras podem ser simplesmente um 

motor de NAT (Network Address Translation). O intruso que consiga entrar numa rede sem fios ficará com acesso a partir do interior da rede, 

havendo um risco acrescido para ocorrência das seguintes situações: 

 Furto ou violação de integridade de informação e serviços da rede: chantagem para não divulgação de informação confidencial ou para repor 

informação; 

 Abuso da ligação à Internet: 

o Utilização dessa ligação indevidamente; 

o Utilização dessa ligação para prática de atos ilícitos, o que, em caso de posterior investigação policial, envolverá o utilizador titular do 

contrato de ligação à Internet; 

o Vandalismo – destruição de dados, interferência ao normal funcionamento da rede, etc. 
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3.4. Como aumentar o nível de segurança associado às redes sem fios? 

3.4.1. Segurança básica 

As medidas identificadas deverão estar disponíveis por configuração dos pontos de acesso, mesmo se esses equipamentos tiverem apenas 

funcionalidades pouco avançadas: 

 Mudar o nome de utilizador e a palavra-passe de acesso à configuração do ponto de acesso – Na maioria das situações, os utilizadores ao 

instalarem e configurarem os seus pontos de acesso não alteram as palavras-passe para acesso a esses equipamentos. Em caso de acesso 

indevido à rede sem fios é possível ao agressor efetuar alterações no equipamento, aumentando desta forma o impacto do ataque. 

 Configurar WEP – Apesar das suas vulnerabilidades, ter WEP é melhor do que não ter qualquer proteção. De preferência, a chave deve ser 

alterada regularmente, em especial quando se pretende revogar as permissões de acesso de um utilizador. Só se deve utilizar o WEP se não 

for possível atualizar os equipamentos para WPA ou WPA2, descritos mais à frente neste texto. 

 Esconder o SSID (Service Set Identifier) – Com esta medida evita-se que o ponto de acesso anuncie a rede. O intruso terá portanto mais 

dificuldade em conhecer o identificador da rede a que se quer associar. 

 Alterar o SSID anunciado – Caso não seja possível efetuar a medida anunciada no ponto anterior deve ser alterado o SSID. Ao manter o SSID 

que o equipamento tem configurado de origem é possível identificar o ponto de acesso e a partir daí explorar vulnerabilidades associadas ao 

equipamento. Recomendamos, no entanto, e como referido no ponto anterior, que o SSID não seja anunciado. 

 Filtragem dos endereços MAC – Conhecendo-se de antemão os endereços MAC dos computadores que acedem à rede é possível configurar 

o ponto de acesso para permitir acesso apenas a esses MACs. Um intruso poderá mudar o seu endereço MAC para coincidir com um 

endereço que saiba ser permitido na rede. 

 Alterar regularmente a chave de acesso à rede – Uma vez que o método de acesso à rede está dependente da utilização de uma chave que é 

partilhada por todos os utilizadores é conveniente que esta seja alterada frequentemente. 

 Desligar os pontos de acesso quando não estiverem em uso – Com esta medida reduz-se o tempo de exposição da rede a ataques, sendo 

também mais provável detetar utilizações anómalas da rede como por exemplo tráfego extraordinário no ponto de acesso (que se pode 

detetar pelo piscar mais frequente da luz avisadora de atividade de rede). 
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3.4.2. Segurança avançada 

 WPA ou WPA2 - Wi-Fi Protected Access - O WPA foi criado para substituir o WEP que tem vulnerabilidades de segurança graves. Sempre que 

possível deve usar-se WPA2 ou WPA como mecanismo de segurança, exigindo que novos equipamentos tenham capacidade WPA2, ou 

atualizando os equipamentos existentes para essa tecnologia. Pode verificar-se se determinado equipamento tem certificação WPA2 neste 

sítio: http://certifications.wi-fi.org/wbcs_certified_products.php. O WPA2, quando configurado e utilizado corretamente, designadamente na 

escolha de chaves ou palavras-passe, não apresenta vulnerabilidades de segurança. O WPA e WPA2 são semelhantes havendo porém 

exceções: o algoritmo de cifra do WPA2 é mais forte do que no WPA. Em alguns casos é possível configurar WPA2 nos dispositivos físicos 

existentes através de atualização de software, no sistema operativo, nos drivers ou no firmware das placas. Noutros casos é necessário 

substituir os dispositivos físicos. O modo de configuração presshared-key, em que é usada uma chave para todos os utilizadores, é o modo de 

configuração mais adequado a redes de pequena dimensão. Em casa, por exemplo, a escolha das chaves secretas não deve ficar por 6 ou 8 

carateres. Devem escolher-se chaves com mais de 20 carateres aleatórios. Existem na Internet páginas para disponibilizar chaves aleatórias, 

como por exemplo em https://www.grc.com/passwords.htm (random alpha-numeric characters). Poderá, também, ser escolhida uma chave 

secreta baseada numa frase longa, como por exemplo um poema. Há informação disponível na Internet que sugere a utilização de 8 palavras 

de dicionário selecionadas através de mecanismo aleatório – “diceware”. Só é necessário escrever a chave em casos especiais, não sendo 

preciso utilizá-la cada vez que se usa a rede sem fios. A chave do WPA2 deve ser alterada regularmente, em especial quando um utilizador 

que teve conhecimento da chave deixa de precisar de aceder à rede. 

 802.1X - O 802.1X, designado pela wi-fi alliance como o modo “WPA2™ - Entreprise”, estabelece uma estrutura de autenticação sofisticada. 

Além de resolver o problema da mudança de chaves na rede, no caso do presshared-key tem que ser feito de uma vez só para todos os 

equipamentos da rede. É também mais flexível e permite autenticação mútua, ou seja, para além da autenticação do utilizador na rede, o 

próprio utilizador terá garantia que se está a autenticar na rede verdadeira, e não numa rede impostora instalada para captura de credenciais 

de acesso. O 802.1X está normalmente associado a uma arquitetura com servidores RADIUS e base de dados de suporte. 

 VPN – Virtual Private Network - Antes do WPA, uma solução para contornar as fragilidades de segurança do wi-fi foi a configuração de VPNs. 

As VPNs, baseadas, por exemplo, em PPTP ou IPSec, são mecanismos que funcionam por cima do nível de rede estabelecendo a sua própria 

arquitetura de segurança. Com VPNs, a rede sem fios pode funcionar em modo aberto ou com uma chave WEP. A saída da rede é feita pelo 

concentrador VPN, equipamento considerado seguro que apenas dá serviço a utilizadores autenticados. 

  

http://certifications.wi-fi.org/wbcs_certified_products.php
https://www.grc.com/passwords.htm
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3.5. Conclusões 

As redes sem fios são populares mas apresentam desafios de segurança importantes, devido a configurações iniciais muito permissivas e devido a 

vulnerabilidades tecnológicas. Muitas das redes existentes ainda não foram atualizadas para tirar partido dos novos desenvolvimentos de segurança. 

Os riscos de segurança em redes mal protegidas incluem o abuso da ligação à Internet, furto ou violação de integridade de informação e serviços da 

rede, e, até, vandalismo. 

Há medidas simples que não devem ser consideradas suficientes para proteger a rede, mas existem medidas mais eficazes que em alguns casos 

precisam de uma estrutura de suporte elaborada. 
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