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1. Resumo 

 A era da informação possibilitou o homem a se conectar ao mundo através 

da internet, onde grandes quantidades de dados são transmitidas pela rede. Estes 

dados podem conter documentos sigilosos de governos, dados financeiros de uma 

multinacional ou até mesmo a foto de seu gato de estimação. E tudo isso exposto a 

delinquentes cibernéticos, que exploram brechas de sistemas para roubo de 

informação. Estes criminosos possuem um senso de impunidade legal, pois para 

eles a invasão de um site, transmissão de uma foto com conteúdo ilícito ou até 

mesmo cyberbullying são coisas normais. Este artigo mostra como a computação 

forense lida com estes criminosos e o que é necessário para garantir que o combate 

aos crimes digitais seja efetivo. 

2. Introdução 

Os crimes de informática somam mais do que 500 bilhões de dólares, 

segundo relatório da Strategic and International Studies em parceria com a empresa 

de segurança McAfee. E a computação forense é a principal técnica usada para 

combater os crimes no meio digital, embora muitos destes delitos sejam resolvidos 

graças à ferramentas forenses, ainda existem diversas limitações que impedem a 

computação forense progredir.  

3. Objetivos 

Este trabalho tem como objetivo compreender como funcionam os softwares e 

processos forenses e demonstrar as boas práticas que um perito deve seguir para a 

solução de um litígio judicial. O foco é pesquisar sobre as fases necessárias para 

que o processamento de evidencias seja eficiente e confiável e mostrar como os 

softwares forenses existentes no mercado são capazes de auxiliar o perito em suas 

tarefas.  

4. Metodologia 

Os métodos e programas presentes neste trabalho são baseados nos 

resultados da pesquisa do CDESF (The Common Digital Evidence Storage Format 

Working Group), grupo de trabalho que tem como foco de pesquisa a garantia da 



integridade dos dados, demonstrando técnicas e boas práticas que ajudam na 

integridade dos dados investigados.  

 Existem modelos e livros sobre manipulação de dados como o exemplo do 

CDESF citado acima ou o livro Hacking Exposed - Computer Forensics que ilustra o 

desenvolvimento dos métodos utilizados atualmente.  

5. Desenvolvimento 

 

5.1  O perito 

 O Código de Processo Penal (CPP) determina em seu artigo 158 que: 

“Quando a infração deixar vestígios será indispensável o exame de corpo de delito, 

direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado”. Então surge o 

perito criminal para análise destes vestígios digitais ou físicos, até que possa ser 

considerada uma evidência criminal.  

 Segundo Espíndula,(1996) a responsabilidade do perito no exercício da sua 

função deve ser dividida em duas partes distintas: aquela do ponto de vista legal, na 

qual lhe são exigidas algumas formalidades e parâmetros para a sua atuação como 

perito; e as de ordem técnica, necessárias para desenvolver satisfatoriamente os 

exames técnico-científicos que lhe são inerentes. E os principais exames forenses 

em informática feitos por peritos são: exames e procedimentos em locais de crime 

de informática, exames em dispositivos de armazenamento computacional, exames 

em aparelhos de telefone celular, exames em sites da Internet e exames em 

mensagens eletrônicas (e-mails). 

5.2   A computação forense  

A Computação forense consiste principalmente na habilidade do perito usar ciência 

e tecnologia em investigações a fim de estabelecer um bom caso em corte civil ou 

criminal. Devendo seguir uma série de procedimentos e cuidados a fim de validar a 

evidência, o perito forense tem como obrigação conduzir uma investigação com 

muita dedicação, pois caso ele cometa apenas um erro, a defesa pode encontrar 

falhas em seus métodos e invalidar sua prova, arruinando a ação criminal que está 

trabalhando e sua respeitabilidade. 

O nascimento da forense para resolução de crimes data do século XIX, 

quando o pesquisador Francis Galton elaborou um estudo complexo sobre as 



impressões digitais. Este estudo objetivava investigar o que diferencia um ser 

humano do outro, com base em uma característica única de identificação e que não 

se repete em outra pessoa. Já no início do século XX, o cientista Leone Lattes 

descobriu que os tipos sanguíneos poderiam ser divididos em grupos de acordo com 

características próprias. Essa prática permitiu diminuir a quantidade de suspeitos 

simplesmente a partir de uma análise de seus tipos sanguíneos. 

Também no início do século XX, Calvin Goddard desenvolveu um estudo 

comparando diferentes projéteis de armas de fogo. Tal estudo possibilitou a 

detecção da arma que disparou o projétil existente em uma cena de crime e tornou-

se um marco para a solução de inúmeros casos julgados. 

No mesmo período, Albert Osborn elaborou um estudo sobre as 

características e metodologias para análise de documentos, o que ajudou na 

identificação e comprovação de fraudes e falsificações. Outro cientista que nessa 

mesma época contribuiu com seus estudos para a área forense é Hans Gross, que 

desenvolveu o método científico para a realização de investigações criminalísticas. 

Em 1932, no Federal Bureau of Investigation (FBI), um laboratório foi 

organizado para prover serviços de análise forense a todos os agentes de campo e 

autoridades legais de todo os EUA. 

 

5.3  Classificação e Tipo de Crimes Cibernéticos 

 

Várias definições de crimes cibernéticos podem ser encontradas na literatura, 

a mais adequada atualmente é a de Araújo (2003, página), na qual os crimes 

cibernéticos são divididos em próprio e impróprio. 

Os primeiros são aqueles que somente podem ser efetivados por 
intermédio de computadores ou sistemas de informática, sendo 
impraticável a realização da conduta por outros meios. [...] impróprios 
admitem a prática por diversos meios, inclusive os meios 
informáticos. 

 E dentre os tipos de crimes temos aqueles que são tipografados pela 

legislação brasileira como: dano, pedofilia, crimes contra a honra, racismo e violação 

dos direitos autorais. E também existem os crimes não tipografados pela legislação: 



roubo de identidade, Acesso não autorizado a rede de computadores, dispositivo de 

comunicação ou sistema informatizado, invasão de sites, espionagem industrial, 

ciberterrorismo e disseminação de vírus ou similares. 

5.4    A vida de uma evidência 

Validação da evidência 

O perito tem que ter certeza de cada procedimento de sua investigação, 

observando se existe inconsistência em cada etapa de seu processo, pois toda 

evidência pode ser contestada. Além disso, os técnicos forenses devem estar 

seguros de seus conhecimentos, ferramentas utilizadas e estruturas de manuseio de 

evidências. Um perito que confia em apenas uma ferramenta pode criar um 

ambiente de contra argumentação, pois, se encontrarem apenas uma inconsistência 

em seu software, a defesa tem o poder de invalidar essa evidência. 

Como lidar com evidências 

Ao coletar evidências, o perito deve tomar alguns cuidados iniciais, tendo que 

provar que a mesma não sofreu alteração após a coleta de dados. Para isso existem 

algumas funções criptográficas que funcionam como uma impressão digital, sendo 

possível comprovar através de cálculos matemáticos que não houve alteração em 

seu manuseio. 

Competências técnicas 

O perito precisa ter um completo entendimento técnico sobre suas 

ferramentas e os processos a serem seguidos. Por outro lado, para a validação da 

evidência é necessário mapear o seu manuseio através de assinaturas digitais, 

mesmo assim não se pode garantir sua validação, pois as funções hash (algoritmo 

que mapeia dados de comprimento variável para dados de comprimento fixo) que 

são usadas para a validação da assinatura digital possuem uma abertura chamada: 

“the birthday attack”. 

O “birthday attack” se baseia no fato de que se alguém continuar mudando os 

conjuntos dos dados de entrada, o resultado poderá se repetir conforme os números 

de entradas forem aumentando. O seu nome é derivado do fato de que se 23 

pessoas estiverem em um quarto, temos a chance de 50% de dois indivíduos 



compartilharem a mesma data de nascimento, ou seja, quanto mais dados se 

obtiverem, maiores as chances de terem um registro idêntico. Assim seria possível 

dois dados completamente diferentes com a mesma impressão digital.  

Definindo um processo  

Para todos os detalhes de manipulação de evidências o perito deve seguir 

determinadas etapas do EDRM (Modelo de referência de descobrimento de 

evidência) que é um modelo testado em meio técnico e legal através de boas 

práticas e técnicas auxiliares na validação da evidência. 

Identificação  

A primeira etapa é a identificação da evidência, mas para isso é preciso 

determinar fatos como, por exemplo, os tipos de dados que irão precisar e quanto 

destes dados serão analisados. Em seguida, é necessário saber onde encontrar a 

possível evidência (PCs, servidores, celulares, etc.), selecionando a melhor forma de 

proteção e coleta dos dados para se provar que nada foi alterado após a extração e, 

por último, clonagem de dados para a preservação da evidência original.  

Coleta e preservação 

Após a clonagem dos dados, o próximo passo será a autenticação das 

imagens através de funções hash (impressão digital da evidência) junto da 

impressão dos dados originais e dos dados clonados que devem coincidir para que a 

evidência seja validada. Depois da coleta de dados serão identificados os tipos de 

arquivo e como manuseá-los. 

Análise 

Outra parte interessante da investigação é aquela em que o perito usa seus 

instintos para analisar milhares de dados, selecioná-los e descobrir se poderão ou 

não ser usados como evidência. Tendo que ser meticuloso em cada passo, pois se 

ao apresentar a prova do crime para o tribunal, descobrirem possíveis falhas ou 

dados adicionais não mencionados no relatório, as evidencias poderão ser anuladas, 

os advogados poderão perder o caso, e o perito possivelmente perderá a 

credibilidade. 



Produção e apresentação 

Após ter todas às provas e o caso estiver completo é a hora da apresentação 

das evidências para o tribunal. O perito terá que lidar com advogados, juízes e júri. 

Para isso, é preciso quebrar a barreira técnica e navegar por línguas leigas, sendo 

capaz de demonstrar todos os métodos e achados para que todos os participantes 

envolvidos possam compreender o que está sendo apresentado no tribunal. 

5.5    Softwares  

Além do conhecimento técnico, o perito utiliza ferramentas para auxiliar a 

coleta, documentação, preservação e processamento de dados para a obtenção da 

evidência. Atualmente, com diversos sistemas operacionais, programas e 

dispositivos encontrados no mercado, o perito tem a necessidade de estar sempre 

atualizado com as tecnologias e dominar diversos utilitários para suprir as demandas 

de cada investigação. 

 No entanto, para transportar esta variedade de programas e ferramentas é 

preciso de uma estação forense, que pode ser uma máquina portátil com alto poder 

de processamento e armazenamento, mantendo-se em um ambiente totalmente 

controlável e seguro, para que assim possa ser feita a análise de dados no local ou 

em um laboratório forense. 

 O sistema operacional a ser usado nesta máquina pericial depende muito do 

"gosto" do técnico. O LINUX é um sistema operacional que abrange uma grande 

área de tipos de arquivos e por isso seria uma escolha positiva, porém, como 

algumas vezes necessitamos usar o mesmo sistema operacional que está instalado 

no dispositivo a ser analisado, podemos ter uma máquina com múltiplos boots 

contendo muitas versões de vários sistemas. 

 É também imprescindível dispor de ferramentas físicas na coleta de 

evidência, pois existem diversos casos em que é necessária a retirada do dispositivo 

a ser analisado e são indispensáveis ferramentas como chaves de parafusos, 

alicates, cabos de rede e filtros de linhas. Vale ressaltar que é primordial ter uma 

forma de catalogar corretamente as partes coletadas como etiquetas, máquina 

fotográfica, formulários e itens para o transporte, que ajudem na conservação dos 



periféricos como plástico bolha, caixas anti-impacto e embalagens contra 

eletricidade estática.  

5.6    Principais softwares forenses  

ForensiX 

Desenvolvido por Fred Cohen o sistema integra uma coleção de programas 

de coleta e análise de dados, baseados no sistema LINUX, com o intuito de facilitar 

a documentação, a imagem, e examinar os dados digitais. Podemos apontar 

algumas características principais desse sistema como: Gerar imagens através de 

diferentes fontes de dados, incluindo tráfego IP, disquetes, discos rígidos, CDROMs, 

portas paralelas e seriais, arquivar e montar imagens com diferentes tipos de 

arquivos e sistemas, proteção para que não ocorra manipulação de evidencia e 

permitir que seja reproduzido o processo de análise forense. 

NTI 

A empresa NTI é uma das maiores em questão de produção de aplicativos 

forense. Seus programas têm base em linhas de comando DOS e por isso são 

rápidos e pequenos o bastante para caber em até um pen drive bootável, sendo 

portátil e prático para quando for necessária extração de dados no local. Citemos 

alguns dos principais softwares:  

 DiskSig: checa a integridade de uma imagem; 

 FileList: cria uma lista dos arquivos de um sistema, ordenados pelo tempo de 

ultima utilização; 

 GetFree: coleta os blocos não alocados de um sistema de arquivos; 

 GetTime: captura a data e hora do sistema analisado; 

 Net ThreatAnalyzer: usado para identificar abusos em contas pela Internet; 

 M-Sweep: utilitário de limpeza de segurança; 

 Seized: usado para travar e proteger computadores apreendidos; 

 TextSearch Plus: busca palavras-chave e arquivos gráficos. 



EnCase 

Sistema integrado produzido pela empresa Guidance Software e utilizado por 

peritos e profissionais de segurança por todo o mundo. Simplificando o processo do 

EnCase ele cria uma imagem dos arquivos, na qual qualquer pessoa pode adicioná-

la a um arquivo de evidências para a construção do seu caso. Ao adicionar várias 

imagens é possível fazer análise de todos simultaneamente. 

Como o Sistema Windows não é aconselhável para uso forense, pois possui a 

característica de escrever no disco sempre que é acessado, o sistema EnCase 

monta um disco digital com as imagens com proteção de escrita, o que permite ao 

usuário acessar e analisar os dados com segurança, e validando-os para o 

julgamento. Dentre as diversas funções do software podemos citar: Visualização do 

caso através de uma interface do tipo Windows Explorer, suporte a múltiplos 

sistemas de arquivos, busca e visualização de imagens gráficas e relatório do caso, 

contendo a descrição dos dados e sua cadeia de custodia.  

6. Resultados 

 Esta pesquisa trouxe como resultado os obstáculos que a computação 

forense enfrenta, como quando o perito necessita vasculhar um disco a procura de 

evidencias, atualmente ele se depara em um cenário pouco agradável onde, a 

capacidade de armazenamento está muito grande e achar dados que possam ser 

usados como evidencia fica muito difícil. E uma solução para esse problema seria 

melhorar os métodos de mineração de dados dos softwares atuais como diz Casey 

(2006): 

    Atualmente não existem ferramentas para inspecionar e interpretar, 
    de maneira ágil, as estruturas de dados da memória virtual. O  
    desenvolvimento de tais aplicações pode auxiliar o investigador a 
    encontrar senhas de usuários, fragmentos de arquivos visualizados 
    pelo intruso e até mesmo senhas de arquivos criptografados em um 
    curto espaço de tempo. 

 Outro resultado obtido foi a carência de um modelo de cadeia de custódia de 

evidencia que seja aceito mundialmente,  mesmo havendo modelos bem aceitos no 

mercado como o do CDESF chamado Digital Evidence Bag que nada mais é do que 

um "contêiner digital" onde são armazenadas evidências e que possibilita a cópia e 

compartilhamento desse conteúdo em um aspecto totalmente seguro. Não existe um 

conjunto de normas ou leis que ajudem o perito em sua investigação. 



 E por fim os softwares presentes neste artigo como ForensiX e EnCase são 

sistemas que facilitam a vida dos peritos durante a investigação, mesmo sendo  

robustos eles têm uma performance alta. Conforme análise do EnCase pela 

empresa Guidance softwares especializada em investigações digitais, e artigo da 

universidade de Toronto que testou o ForensiX, ambas ferramentas são bem aceitas 

pela comunidade cientifica e técnica para um processamento seguro das evidencias. 

 

7. Considerações finais 

Mesmo com a facilidade ao acesso à informação e a constante evolução da 

computação nas últimas décadas, a forense digital sofre com técnicas anti-forense 

criada por criminosos da rede, dificultando assim, o trabalho dos profissionais da 

área de segurança e dos peritos. Entretanto, os obstáculos da computação forense 

não ocorrem apenas por uma evolução humano-tecnológica, existem também outros 

fatores que merecem atenção como: 

 Técnicas de criptografia: a criptografia está muito presente na informática, 

criminosos usam para transmitir mensagens e, em casos extremos, ataques 

terroristas acontecem por quebra de arquivos criptografados. 

 Falta de treinamento em pessoas especializadas para garantir a segurança, 

captura transporte e recuperação da evidência em um método legalizado e 

aceitável. 

 Ausência de leis que garantam o poder necessário para monitoramento, 

buscas e apreensão. 

 Lidar com tecnologias emergentes. 

 Entender a engenharia social sobre atividades hacker e outros tipos de crimes 

digitais. 

A forense computacional é a arma essencial para garantir justiça em meio digital, 

podendo ir além de seus limites e alcançar novas tecnologias sempre que possível. 

E atrás disso tudo está o perito, evoluindo conforme novas necessidades, sendo um 

trabalho difícil, pois necessita estar sempre atualizado para novos desafios do dia a 

dia. A pessoa que deseja trabalhar nesta área precisa ter conhecimentos jurídicos e 

técnicos, com salários que podem variar entre R$ 7.000,00 á R$ 100.000,00 



segundo Melo (2011) citando Milagre, mas esta boa rentabilidade vai refletir com 

grandes responsabilidades. Pois se a computação forense é a arma, o perito é a 

pessoa que sabe a hora certa de apertar o gatilho.  
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