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Abstract. Currently, a lot have been heard about the great economic 

advantages promoted by this new paradigm known as Cloud Computing. The 

advantages announced are so many that lots of users are migrating  to the 

cloud even before they know for sure what exactly the cloud is. Despite this 

excitement triggered by the advertising, many companies still refuse to migrate 

to the cloud and the bigger reason of this fear is, with no doubts, the data 

security. Even the idea of outsourcing the control of what, for many 

companies, represents the most precious thing, their data, causes nightmares 

to the executives and prevents cloud computing to reach all its potential. In 

this context, this work has the goal of analyze many aspects about information 

security in the cloud like methods and mechanisms that can be used to assure 

the data’s authenticity, integrity and confidentiality inside this new 

environment. 

Resumo. Atualmente muito se tem ouvido falar sobre as grandes vantagens 

econômicas propiciadas por esse novo paradigma conhecido como 

Computação em Nuvem. As vantagens anunciadas são tantas que muitos 

usuários estão migrando para nuvem antes mesmo de se saber com certeza o 

que a nuvem é. Apesar dessa empolgação impulsionada pela publicidade, 

muitas empresas ainda se recusam a migrar suas infraestruturas para a 

nuvem e o maior motivo desse receio é sem dúvida a segurança dos dados. A 

simples ideia de terceirizar o controle daquilo que para muitas empresas 

representa o seu bem mais valioso, os dados, causa pesadelos nos executivos e 

impedem que a computação em nuvem alcance todo o seu potencial. Nesse 

contexto, este trabalho tem o objetivo de analisar diversos aspectos a respeito 

da segurança da informação na nuvem, assim como métodos e mecanismos 

que podem ser usados para garantir a autenticidade, integridade e 

confiabilidade dos dados nesse novo ambiente. 

1. Introdução 

O termo Computação em Nuvem (Cloud Computing) vem se popularizando cada vez 

mais e muitas empresas vem adotando as facilidades que essa tecnologia provê. Com a 

nuvem, a ideia é obter poder computacional sob demanda, sem a necessidade de um 

investimento inicial em infraestrutura de TI, que normalmente requer um bom 
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provisionamento das necessidades da empresa, para que a capacidade computacional da 

mesma seja adequada as suas necessidades, sem que exista um desperdício de recursos. 

Na verdade, apesar do apelo publicitário, tanto a ideia, quanto as tecnologias que 

fundamentam a computação em nuvem não são novas. A possibilidade de vender poder 

computacional como uma utilidade pública, assim como é feito com a luz, água ou gás, 

é um sonho antigo [Parkhill 1966]. O que ocorre é que com a evolução da tecnologia, 

foi possível utilizar soluções como a virtualização, computação em grade e a internet 

como base de sustentação para prover tal serviço. 

Apesar da adesão por parte de diversas empresas a esse novo modelo, muitas outras 

ainda possuem restrições quanto a migrar suas atividades para a nuvem. Como foi 

indicado pela pesquisa realizada pelo IDC [IDC 2008], a maior preocupação das 

empresas com relação à nuvem é a segurança. A terceirização da infraestrutura TI 

representa a perda de controle dos dados da empresa, que deixam de estar sob seu 

domínio administrativo e passam a estar sob a administração do provedor. Essa perda de 

controle gera diversas preocupações a respeito de como o provedor administrará tais 

dados, onde estes dados serão armazenados, quais são os mecanismos e politicas de 

segurança adotadas pelo provedor, dentre outras. 

O objetivo deste artigo é analisar as principais vulnerabilidades de segurança que o 

modelo de computação em nuvem traz consigo, bem como os possíveis mecanismos que 

podem ser adotados para mitigar os riscos inerentes a essas vulnerabilidades. O restante 

desse artigo está organizado da seguinte maneira: na seção 2 são abordados os principais 

conceitos de computação em nuvem, construindo assim uma visão geral do assunto. Na 

seção 3 são analisadas as principais preocupações de segurança dentro do ambiente de 

computação em nuvem. Na seção 4 são analisados os principais requisitos de segurança 

dentro do contexto de computação em nuvem. Na seção 5 são analisadas as possíveis 

vulnerabilidades existentes no ambiente de computação em nuvem. Na seção 6 são 

abordados novos mecanismos que podem ser utilizados para aumentar o nível de 

segurança da informação na nuvem. Por fim, na seção 7 é apresentada a conclusão do 

trabalho. 

2. Computação em Nuvem: Visão Geral 

O termo Computação em Nuvem (Cloud Computing) tem sido largamente usado 

atualmente. Apesar da aceitação popular que tal termo obteve, ainda não existe uma 

definição única para o mesmo, já que muitas empresas o definem de sua própria 

maneira. Dessa forma, existem várias definições possíveis para o que é computação em 

nuvem, mas para esse artigo, foi escolhida a definição dada pelo NIST (National 

Institute of Standards and Technology) (NIST 2009): 

“Computação em Nuvem é um modelo que permite acesso de maneira conveniente e 

sob demanda, através da rede, a um conjunto de recursos computacionais 

compartilhados (eg., redes,  armazenamento, aplicações e serviços) que podem ser 
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rapidamente provisionados e liberados com o mínimo de esforço de gerenciamento e de 

interação com o provedor de serviço.” 

Ainda segundo o NIST, o modelo de computação em nuvem tem cinco características 

essenciais, como mostrado abaixo. 

 Serviço unilateral sob demanda: o cliente pode aumentar ou reduzir os recursos 

computacionais alocados a ele, de acordo com sua necessidade e de maneira 

automática, sem a necessidade de interação humana como cada provedor de 

serviço. 

 Acesso via rede: os serviços são disponibilizados pela rede e acessados via 

mecanismos padronizados, permitindo assim que os diversos dispositivos 

existentes, como telefones, pdas e outros, também possam acessar o serviço. 

 Polling de Recursos: os recursos computacionais dos provedores de serviço são 

agrupados para servir a múltiplos clientes usando o modelo multi-inquilino (os 

recursos são compartilhados por vários clientes), com recursos físicos e virtuais 

alocados e realocados pelos clientes de acordo com suas demandas. Existe a 

ideia de independência de localização onde geralmente o cliente não tem 

qualquer controle ou conhecimento sobre a exata localização dos seus recursos, 

mas tem a possibilidade de especificar a localização em um nível superior de 

abstração (eg., país, estado ou datacenter). 

 Alta Escalabilidade: Os recursos devem ser alocados e desalocados de maneira 

rápida e elástica. Para o cliente, os recursos disponíveis pelo provedor parecem 

ser ilimitados, podendo o cliente compra-los em qualquer quantidade e a 

qualquer momento. 

 Serviço de Mensuração: Os sistemas de nuvens devem prover mecanismos que 

realizem medições, com as métricas variando de acordo com o tipo de serviço 

fornecido, com o objetivo de oferecer um maior controle e possibilitar a 

otimização do uso de recursos. O uso de recursos pode ser monitorado, 

controlado e reportado, provendo assim transparência para ambos, provedores de 

serviço e clientes. 

Além da definição e das características essenciais, pode-se ainda classificar os diversos 

tipos de serviço oferecidos pelos provedores em três principais modelos: 

 Software como Serviço (SaaS): nesse modelo o provedor oferece a seus clientes 

softwares prontos que rodam em sua infraestrutura e normalmente são baseados 

em aplicações web ou web services. Nesse modelo, os clientes podem ser 

cobrados pelo tempo de uso do software, ao invés de terem que comprar a 

licença do mesmo. Dessa maneira, o provedor fica responsável pela atualização 

do software, assim como o gerenciamento e a segurança de sua infraestrutura. 

Um exemplo de serviço desse modelo é o Google Docs. 
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 Plataforma como Serviço (PaaS): nesse modelo o provedor fornece ao cliente 

um ambiente pronto, já com a infraestrutura configurada, para que o mesmo 

possa instalar suas aplicações. Esse modelo fornece uma camada mais baixa de 

serviço do que o SaaS, permitindo ao cliente desenvolver suas próprias 

aplicações e executa-las na nuvem. Um exemplo desse modelo é o Microsoft 

Windows Azure. 

 Infraestrutura como Serviço (IaaS): esse modelo oferece a camada mais baixa de 

serviço. Nele o cliente pode realizar o provisionamento de recursos como 

processamento, armazenamento, rede e outros recursos computacionais 

fundamentais. Esse modelo é o que oferece maior flexibilidade para o cliente, já 

que por se tratar do nível mais baixo, ou seja, o nível da infraestrutura, o cliente 

pode rodar qualquer tipo de software, como sistemas operacionais, sistemas de 

gerenciamento de banco de dados (SGBDs), firewalls e tantos outros. Ao mesmo 

tempo que esse modelo garante a flexibilidade, ele exige que o cliente exerça o 

papel de administrador, sendo ele responsável por toda a configuração e a 

segurança da infraestrutura. Um exemplo de tal serviço é o Amazon EC2. 

 A partir dos modelos de serviço descritos, o cliente pode optar por aquele que mais 

atende às suas necessidades. Por exemplo, uma rede de padarias poderia optar pelo 

modelo SaaS, já que sua necessidade é apenas por softwares que realizem controle de 

estoque, financeiro e de pessoal. Por outro lado, uma empresa de desenvolvimento de 

software poderia optar pelo modelo PaaS para manter seu ambiente de desenvolvimento 

mais acessível e disponível aos seus funcionários. Por último, uma empresa que presta 

serviços de storage para seus clientes poderia optar pelo modelo IaaS, já que dessa 

maneira a mesma poderia alocar recursos para o seu data center de acordo com a 

demanda. 

As empresas podem ainda decidir instalar suas aplicações em nuvens públicas, privadas 

ou híbridas. Para fazer uma escolha eficaz, é necessário levar em consideração a 

maneira em que cada um desses tipos de nuvem são implementados, assim como sua 

implicação em segurança e desempenho. A seguir é dada uma breve descrição de cada 

um desses tipos: 

 Nuvem Pública: as nuvens públicas são detidas e operadas por uma terceira 

parte. Dessa forma, cada nuvem pública atende a um certo número de clientes e 

todos esses clientes compartilham a mesma infraestrutura. As nuvens públicas 

tem a facilidade de resultarem em um custo menor para o cliente além de 

oferecerem mais flexibilidade. 

 Nuvem privada: as nuvens públicas têm muitas vantagens, mas para algumas 

empresas possuem uma falha fatal: o compartilhamento de recursos 

automaticamente impõe que os dados de várias empresas estarão trafegando, 

sendo armazenados e processados através dos mesmos recursos usados por 

outras empresas, o que pode levar a vazamentos de informações. Pensando 

nisso, alguns provedores oferecem as nuvens privadas, que nada mais são do 



 

Trabalho apresentado como parte da avaliação da disciplina Redes de 

Computadores do Programa de Pós-Graduação em Computação do IC/UFF
 Página 5 

 

 

que infraestruturas privadas, ou seja, não compartilhadas entre clientes. Nesse 

tipo de nuvem o cliente contrata o serviço e tem a garantia que aqueles recursos 

físicos estarão alocados somente para ele, evitando assim os problemas de 

vazamento de informações durante o armazenamento ou processamento dos 

dados. As nuvens privadas podem ser instaladas dentro ou fora do ambiente do 

cliente. A instalação dentro do ambiente do cliente traz a vantagem da obtenção 

de um maior controle e segurança dos dados, mas por outro lado implica em um 

maior gasto com a manutenção da nuvem e com profissionais capacitados em 

gerencia-la. Por outro lado, as nuvens privadas instaladas fora do ambiente do 

cliente são mais flexíveis, mas oferecem um menor controle dos dados. 

 Nuvem Híbrida: em algumas situações, um cliente pode necessitar que apenas 

parte dos seus dados sejam completamente sigilosos e amplamente controlados. 

Dessa maneira, o cliente poderia obter serviços de uma nuvem pública para 

armazenar e processar aqueles dados menos sigilosos e de uma nuvem privada 

para aqueles dados muito sensíveis. Esse tipo de nuvem que comunica nuvens 

públicas e privadas é conhecida como nuvem híbrida. 

Uma vez que computação em nuvem é a união de uma ideia com um conjunto de 

tecnologias que servem de base para a implementação da mesma, podemos definir três 

destas como principais (Grobauer, Walloschek e Stocker 2010): 

 Serviços e Aplicações Web: a grande maioria dos softwares oferecidos por 

provedores dentro do modelo SaaS são implementados através de aplicações ou 

serviços web. Além disso, as interfaces utilizadas por clientes para requisitar 

mais ou menos recursos em um modelo IaaS também é baseada na Web. 

 Virtualização: para prover recursos sob demanda para os clientes, os provedores 

normalmente utilizam sistemas virtualizados, o que permite a alocação de 

recursos de maneira fácil e rápida. 

 Criptografia: a criptografia é utilizada como mecanismo de segurança para obter 

confidencialidade, autenticidade e integridade dos dados. 

Por fim, a computação em nuvem representa para seus clientes uma possibilidade de 

redução de custo com infraestrutura de TI, uma ideia de capacidade computacional 

ilimitada e uma grande flexibilidade. Entretanto, existem alguns desafios, como a 

proteção, recuperação e disponibilidade dos dados. 

3. Preocupações em Computação em Nuvem 

Apesar do grande apelo publicitário e do grande número de empresas aderindo ao 

paradigma de computação em nuvem, muitas ainda alimentam um grande receio quanto 

a migrar seus dados e infraestrutura para a nuvem. Como já mencionado neste trabalho, 

o maior motivo para essa desconfiança é o problema da segurança dos dados. 

Numa época onde as máquinas se tornaram ubíquas, a informação passou a ser mais 

valiosa do que o ouro e a segurança dessa riqueza é um ponto fundamental na decisão 
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dos executivos. Dessa forma, ter a certeza de que os seus preciosos dados estarão 

guardados, protegidos de acessos não autorizados e de qualquer tipo possível de 

desastre, é uma preocupação da qual as empresas não abrem mão. 

As características da computação em nuvem exigem que uma terceira parte processe, 

armazene ou realize a comunicação dos dados de seus clientes. Esse modelo de 

terceirização obriga as empresas a confiarem em seus provedores de serviço, o que só 

pode ocorrer através de contratos bem elaborados de prestação de serviço. O fato de 

muitos provedores de serviço funcionarem como numa caixa preta, ou seja, o cliente 

paga, mas não sabe onde seus dados estarão armazenados, como os mesmos serão 

manipulados ou por quem, não ajuda na relação. 

Para os propósitos desse trabalho, serão discutidos cinco pontos principais de 

preocupação com relação à segurança dos dados na nuvem. Esses cinco pontos não são 

exaustivos, mas englobam vários dos pontos levantados pela empresa Gartner (Brodkin 

2008). 

1. Perda de Controle sobre os dados: uma vez que o processamento, 

armazenamento e comunicação dos dados do cliente são terceirizados, o 

provedor passa a ter o controle sobre os mesmos e a maneira na qual ele os 

gerencia é muito importante. Normalmente, as empresas possuem políticas bem 

específicas sobre quem pode e de que maneira ter acesso aos dados. Essas 

políticas são importantes, pois muitas empresas são certificadas e a manutenção 

de suas certificações depende destas. Dessa maneira, seria interessante se a 

empresa cliente pudesse definir a maneira como seus dados são administrados 

pelo provedor, o que não ocorre na prática. 

Outra questão a respeito da perda de controle dos dados é a forma como o 

provedor procede no caso do cliente encerrar o contrato de prestação de serviço 

com o mesmo. Uma vez que os dados do cliente estavam armazenados nos 

servidores do provedor, quem garante que esses dados serão descartados? E se 

forem, serão descartados de maneira correta? 

Ainda, uma vez que é o provedor quem decide como e onde armazenar os dados 

dos clientes, os mesmos não tem qualquer controle sobre onde estão seus dados 

em um determinado momento. Isso significa que uma empresa brasileira poderia 

contratar um serviço de nuvem de um provedor americano e esse por sua vez 

armazenasse os dados na China. Esse tipo de cenário é complicado, pois cada 

país tem sua própria legislação e saber sob qual legislação os dados estarão 

sujeitos é uma tarefa difícil. Além disso essa situação pode ser preocupante para 

a empresa cliente, pois se seus dados estivessem armazenados num país como a 

China, onde o governo pode ter acesso a qualquer informação a qualquer 

momento, a confidencialidade de seus dados estaria comprometida. 

2. Ambiente virtualizado com recursos compartilhados: essa preocupação é 

específica às nuvens públicas, onde o uso de virtualização permite que recursos 

físicos de hardware possam ser compartilhados por vários clientes. Uma vez que 
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nesses ambientes os dados de várias empresas (muitas vezes concorrentes de 

mercado) estão sendo armazenados e processados através dos mesmos recursos, 

é importante garantir o isolamento desses ambientes, de forma que os processos 

de clientes diferentes não consigam acessar dados de outros clientes. Esse tipo 

de preocupação é reflexo direto de ameaças de exploração de vulnerabilidades 

em máquinas virtuais. 

Além disso, se por exemplo os dados de uma empresa estão armazenados em um 

disco compartilhado que também armazena fotos de pornografia infantil 

pertencentes a um outro cliente da nuvem, como esse disco poderia ser periciado 

sem que os dados legais das outras empresas fossem também analisados no 

processo? Ainda, quais seriam as repercuções legais nesse caso? 

3. Necessidade de Legislação Específica: como já foi discutido nos dois primeiros 

itens, tanto a falta de controle quanto a localização dos dados quanto o uso 

compartilhado de recursos podem gerar questões legais novas e não previstas 

dentro das legislações. O Brasil, por exemplo, até hoje não tem legislação 

especifica para crimes virtuais no ambiente tradicional da internet o que indica 

que uma legislação específica para ambientes de computação em nuvem pode 

levar ainda muitos anos. 

4. Ponto Único de Falha: pode-se dizer que a nuvem é um ponto único de falha não 

no seu contexto interno, que é formado por diversos servidores redundantes, mas 

sim no seu contexto macro, enxergando a nuvem como um objeto que contem 

inúmeros objetos menores que são os seus clientes. Dessa forma, se por alguma 

razão a nuvem for comprometida, todos os clientes também serão. Por exemplo, 

se imaginarmos que a nuvem EC2 da Amazon for vítima de um ataque DDoS 

(Distributed Denial of Service), todas as empresas clientes ficarão fora do ar. 

4. Requisitos de Segurança da Informação 

 Nessa seção será feita uma análise das características de segurança necessárias a 

computação em nuvem dentro do contexto dos seis requisitos de segurança: 

Autenticação, Autorização, Confidencialidade, Integridade, Não Repudiação e 

Disponibilidade (Ramgovind, Ellof e Smith 2010). 

1. Autenticação: Em um ambiente como o de computação em nuvem onde os 

clientes requisitam serviços remotamente, torna-se clara a necessidade de 

mecanismos de autenticação que garantam a validação da identidade de um 

cliente. Além disso, é necessário também estabelecer e garantir as permissões de 

acesso para os diferentes tipos de usuário que poderão acessar o sistema. Em 

geral, a maneira mais comum de se garantir a autenticação dos usuários é através 

de sistemas de usuário e senha, o que pode gerar problemas já conhecidos como 

senhas de usuário fracas e ataques de reprodução. O ideal seria utilizar sistemas 

robustos de autenticação baseados em métodos criptográficos, como por 

exemplo o Kerberos (http://web.mit.edu/kerberos/). 
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2. Autorização: Uma vez que os recursos da nuvem são compartilhados pelos 

clientes, é necessário estabelecer privilégios e permissões aos processos dos 

mesmos para garantir que cada usuário acesse apenas aquelas informações que 

lhes são permitidas. 

3. Confidencialidade: Esse é um requisito de extrema importância dentro do 

ambiente de computação em nuvem. Uma vez que os dados dos clientes ficam 

alocados aos recursos de um terceiro, é necessário que seja garantido àqueles 

dados que são classificados como sensíveis, que o seu conteúdo não seja 

acessível por entidades não autorizadas. Uma questão importante sobre esse 

requisito é a necessidade de proteger o conteúdo de certos tipos de dados até 

mesmo do provedor de serviço, ou seja, a entidade que os gerencia. Dessa 

maneira, o cliente deve implementar métodos que garantam a confidencialidade 

dos dados. Um exemplo real de uma aplicação rodando na nuvem que causou 

problemas de divulgação de dados confidenciais é o caso do Google Docs 

(Google Docs). 

4. Integridade: É claro que um cliente de um serviço de computação em nuvem 

precisa ter a garantia de que os dados que ele confiou ao provedor da nuvem é 

mantido e manipulado de forma a manter a sua integridade. Nesse sentido, o 

provedor deve gerenciar seus recursos, de maneira que operem corretamente, ou 

seja, sem gerar corrupção de dados, além de manter cópias redundantes dos 

dados para se recuperar de falhas caso elas ocorram. É importante também que 

os dados sejam isolados, para que alterações em dados de outros clientes não 

afetem os dados do primeiro. Um exemplo de falha na garantia da integridade 

dos dados é o do provedor Linkup, que após perder uma enorme quantidade de 

dados de seus usuários foi obrigado a fechar (Linkup). 

5. Não Repudiação: Uma vez que as ordens de serviço são disparadas  

remotamente no ambiente de computação em nuvem, é importante que o 

provedor tenha meios de garantir que não seja possível que um um usuário 

legítimo emita uma ordem de serviço e depois negue que aquela ordem foi dada. 

Esse requisito pode ser obtido da mesma maneira como é feito em sistemas de 

comércio eletrônico. 

6. Disponibilidade: Em ambientes tradicionais de computação uma empresa possui 

uma infraestrutura tal que sistemas corporativos ficam acessíveis através de 

intranets ou VPNs (Virtual Private Networks). Nesse contexto, ainda que a 

internet saia do ar, os serviços essenciais da empresa ainda continuarão 

funcionando. Por outro lado, no ambiente de computação em nuvem, as 

aplicações essenciais da empresa assim como os dados, ficam disponíveis na 

nuvem e são acessados através da internet. Dessa forma, se um problema ocorrer 

com o acesso a internet da empresa ou com a nuvem, toda a operação da 

empresa cliente será paralisado (supondo que a empresa opere completamente na 

nuvem). Esse tipo de cenário poderia gerar um prejuízo financeiro enorme, 
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dependendo do tamanho da empresa e de quanto tempo o serviço seja paralisado. 

Assim, a questão da alta disponibilidade é um requisito fundamental para a 

computação em nuvem. Um exemplo de um evento onde esse requisito foi 

violado é o caso núvem S3 da Amazon, que devido a um erro e um bit nos 

pacotes de controle trocado entre os switches da rede, acabou paralisando o 

serviço por algumas horas (Amazon S3). 

5. Análise de Vulnerabilidades Na Nuvem 

O primeiro passo para se analisar as possíveis vulnerabilidades existentes no paradigma 

de computação em nuvem é exatamente definir e entender o que é uma vulnerabilidade. 

Segundo (Grobauer, Walloschek e Stocker 2010), vulnerabilidade deve sempre ser 

descrita em termos da resistência a certo tipo de ataque. Logo, analisar se um sistema é 

vulnerável ou não, depende do conhecimento dos tipos de ataque que podem ser 

empregados sobre o mesmo. Por exemplo, podemos dizer que as cifras monoalfabéticas 

não são vulneráveis a ataques de força bruta, já que o espaço de chaves possíveis dessas 

cifras é muito grande e com os recursos computacionais atuais levaria muitos anos para 

conseguir encontrar a chave correta. Entretanto, as cifras monoalfabéticas são 

vulneráveis a criptoanálise utilizando a frequência das letras em um dado idioma. 

Dentro do paradigma de computação em nuvem, podemos dividir a análise das 

vulnerabilidades em quatro partes: vulnerabilidades das tecnologias base, 

vulnerabilidades decorrentes das características essenciais (abordadas na seção 2), 

vulnerabilidades decorrentes da necessidade de alta disponibilidade e por fim as 

vulnerabilidades decorrentes da terceirização do controle dos dados. 

5.1 Vulnerabilidades das Tecnologias Base 

Como discutido na seção 1, as implementações de computação em nuvem utilizam 3 

tecnologias base: serviços e aplicações Web, Virtualização e criptografia. As possíveis 

vulnerabilidades nessas três tecnologias são analisadas abaixo. 

A. Vulnerabilidades em Aplicações e Serviços Web 

Aplicações web como redes sociais, e-mail, blogs, mensagens instantâneas, 

dentre outras, possuem uma característica muito particular que é a livre interação 

entre elas e os usuários. Qualquer pessoa usando um navegador web é capaz de 

enviar dados, ler conteúdos e salvar informações através de tais aplicações. Essa 

alta disponibilidade de tais aplicações pode acabar gerando problemas se os 

desenvolvedores não tomarem os cuidados necessários, já que usuários 

maliciosos podem acabar encontrando falhas e explorando-as de forma a 

prejudicar outros usuários ou obter acesso não autorizado. 

Atualmente existem diversas técnicas conhecidas para se explorar certar 

peculiaridades de algumas aplicações web. Duas delas são descritas abaixo. 

Injeção de SQL: muitas aplicações web possuem alguma maneira de receber 

dados oriundos do usuário. Seja através de campos de texto em formulários ou 
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através de passagem de parâmetros através de strings nas URLs (Uniform 

Resource Locator). O problema nesses casos é que o desenvolvedor da aplicação 

muitas vezes esquece de tratar os dados de entrada ou então realiza o tratamento 

apenas usando linguagens que rodam no lado do cliente (linguagens client side). 

Dessa forma, um usuário malicioso pode inserir no campo de entrada uma string 

preparada com o objetivo de manipular o banco de dados da aplicação. Um 

exemplo clássico desse tipo de ataque é o seguinte: 

Suponha o seguinte comando SQL: Select * from usuários where usuário = „!‟ 

and senha = „?‟ 

A aplicação substitui a string ! pelo nome de usuário informado e a string ? pela 

senha informada. Se o usuário Paulo informar a senha “12345”, então o 

comando SQL acima trará o usuário paulo cuja senha é 12345. Entretanto se o 

usuário paulo informar a senha xx‟or „1‟ = „1, o banco retornará novamente o 

usuário paulo e se o sistema fizer a autenticação baseada no fato do banco de 

dados retornar ou não um usuário para consulta, então o usuário maliciosa 

poderia se autenticar como Paulo, mesmo sem conhecer a sua senha. Esse é 

apenas o exemplo mais básico de injeção de sql, mas ataques mais sofisticados 

poderiam ser feitos. 

Ataques de XSS: a ideia básica nesse tipo de ataque é ao invés de atacar a vítima 

diretamente, atacar um sistema intermediário e fazer a vítima acessar esse 

sistema comprometido. Um bom exemplo desse tipo de ataque é o uso de blogs 

ou aplicações de rede social que não tratam as postagens feitas pelos usuários. 

Usuários normais sempre inserem texto válido nas postagens que efetuam, mas 

usuários maliciosos podem injetar código na postagem e fazer o navegador da 

vítima executar esse código. Por exemplo, se o usuário malicioso fizer uma 

postagem contendo um código javascript qualquer e a aplicação simplesmente 

inserir a postagem do usuário na página html, então um usuário desavisado que 

visualizar tal postagem, se estiver com o javascript habilitado em seu navegador, 

automaticamente executará esse código. Esse método é muito usado em ataques 

de phishing onde o atacante faz a vítima entrar em uma página com código 

malicioso. 

Levando em consideração que os clientes realizam ordens de serviço (alocação e 

desalocação de recursos) através de aplicações web, é necessário tomar um 

cuidado extra no que concerne aos ataques descritos acima, já que as interfaces 

de acesso a essas aplicações ficam disponíveis a todos os usuários da internet. 

Assim, qualquer usuário malicioso poderia tentar burlar o sistema de 

autenticação e ter acesso a infraestrutura na nuvem de um dado cliente. 

B. Vulnerabilidades Decorrentes da Virtualização 

A principal preocupação com relação a vulnerabilidades nos sistemas de 

virtualização é a possibilidade de processos de um usuário rodando em um 

ambiente virtualizado conseguir escapar dos limites providos pelo isolamento 
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dos ambientes e acabar tendo acesso aos processos ou aos dados de um outro 

usuário. Esse cenário poderia ser ainda pior se o processo de um usuário 

conseguisse acesso a máquina física, já que dessa forma ele poderia ter acesso a 

todos os ambientes virtuais rodando sobre ela. 

C. Vulnerabilidades Decorrentes do Uso de Criptografia 

O uso de algoritmos de criptografia é fundamental para garantir vários dos 

requisitos de segurança analisados na seção 4. Entretanto, o uso de algoritmos ou 

chaves fracas associado ao crescente desenvolvimento de técnicas de 

criptoanálise assim como do poder computacional, constituem fontes de 

vulnerabilidades associadas a computação em nuvem. Uma observação 

importante nesse sentido é que muitos usuários maliciosos tem usado o próprio 

poder computacional obtido através das nuvens para desencadear ataques de 

DoS (Denial of Service) e ataques de força bruta para quebra de senhas e de 

dados cifrados. 

5.2 Vulnerabilidades Decorrentes das Características Essenciais 

As características essenciais que devem ser atendidas pelos sistemas de computação em 

nuvem também introduzem algumas vulnerabilidades. Nesta subseção serão analisadas 

tais vulnerabilidade de acordo com cada característica essencial. 

 

Serviço unilateral sob demanda: a principal vulnerabilidade associada a essa 

característica é a necessidade de disponibilizar uma interface web por onde os clientes 

acessam suas nuvens e realizam ordens de serviço. O problema nesse caso é a alta 

exposição dessa interface (todos os usuários da internet poderão acessa-la) associada 

com as vulnerabilidade já mencionadas relacionadas às aplicações web. 

Acesso via rede: uma vez que os clientes acessam suas nuvens utilizando normalmente a 

internet, eles estão sujeitos aos mesmos tipos de ataques já utilizados contras redes ip, 

como por exemplo, o ataque do homem do meio. Os pacotes que trafegam pela rede 

podem ser interceptados, analisados, bloqueados e reproduzidos, o que pode causar 

sérios problemas, como a reprodução de uma ordem de serviço já realizada. 

Pooling de Recursos: os processos de diversos clientes compartilham o mesmo conjunto 

de processadores e memórias. Nesse cenário, suponha que o processo da empresa A 

esteja em execução e armazene dados na memória. Após o processo da empresa A ter 

terminado sua execução (ou ter sofrido preempção), o processo da empresa B começa a 

ser executado. Dependendo de como a memória seja gerenciada, pode ocorrer 

vazamento de dados entre as empresas A e B, já que o processo da empresa B pode 

acabar acessando uma região de memória que contenha dados oriundos do 

processamento do processo da empresa A. 

Serviço de Mensuração: a principal vulnerabilidade decorrente desta característica 

essencial é a possibilidade de algum usuário conseguir de alguma maneira manipular as 
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métricas controladas pelo serviço. Dessa forma, se o provedor usa essas métricas para 

cobrar o cliente pelo uso, uma exploração dessa vulnerabilidade poderia gerar prejuízo 

financeiro para o provedor. 

5.3 Vulnerabilidades Decorrentes da Necessidade de Alta Disponibilidade 

A principal vulnerabilidade introduzida por essa característica é a grande dependência 

que os clientes impõem sobre as suas nuvens, de maneira que se estas forem 

comprometidas, todo o funcionamento do cliente será comprometido também. Dessa 

forma, se um atacante pudesse derrubar uma única nuvem, ele estaria automaticamente 

derrubando dezenas de empresas de uma só vez. Essa característica representa um ponto 

único de falha e é extremamente atraente para um usuário mal intencionado. É bem 

verdade, porém, que o poder computacional necessário para derrubar uma nuvem de 

grande porte é muito maior do que o poder computacional necessário para derrubar uma 

única empresa. Entretanto, as nuvens estão ai e podem ser usadas tanto para o bem 

quanto para o mal, ou seja, o poder computacional “ilimitado” que pode ser obtido 

através das nuvens, pode ser usado contra outras nuvens. 

5.4 Vulnerabilidades Decorrentes da Terceirização do Controle dos Dados 

Nesse sentido, é possível existirem vulnerabilidades decorrentes dos contratos de 

prestação de serviço, os determinadas cláusulas podem dar garantias ao provedor 

enquanto que impossibilitam o cliente de se recuperar caso algum problema 

ocorra. Além disso, supondo que um incidente de segurança ocorreu, pode ser 

muito difícil conseguir reagir ao mesmo já que os logs podem não estar 

disponíveis. 

Um outro ponto é o fato de a infraestrutura das nuvens poder estar espalhada pelo 

globo. Nesse contexto, como seria possível realizar uma auditoria em tal cenário?  

6. Novos Mecanismos de Segurança 

Muitas das vulnerabilidades estudadas na seção anterior podem ser sanadas utilizando 

mecanismos já implementados e testados em outros contextos. Entretanto, alguns pontos 

inerentes ao paradigma de computação em nuvem seriam melhor explorados caso 

mecanismos mais sofisticados estivessem disponíveis e fossem usados. Nessa seção 

serão analisados três mecanismos cujas características se adequam muito bem as 

necessidades da computação em nuvem. 

6.1 Segurança Centrada na Informação 

O objetivo desse mecanismo é fazer com que os dados deixem de ser apenas conjuntos 

de bits manipulados por sistemas inteligentes e se tornem inteligentes eles mesmos. Se o 

dado pudesse perceber o ambiente em que ele se encontra e através de uma política bem 

definida associada a ele pudesse avaliar se tal ambiente é seguro ou não e baseado nessa 
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avaliação ele se decriptografasse ou não, poderíamos garantir que os dados de uma 

determinada empresa estaria seguro mesmo sob controle de um terceiro (Chow 2009). 

A ideia de transformar o dado em um objeto inteligente é muito natural já que se o 

mesmo é tão importante, serial interessante fazer com que tal dado se auto regule ao 

invés de ser controlado por objetos externos. Essa ideia não é específica de computação 

em nuvem e pode ser aplicada a diversos campos da computação. 

6.2 Novos Mecanismos de Criptografia 

Uma maneira de se garantir a segurança dos dados do cliente sob controle do provedor é 

simplesmente criptografa-los todos antes de serem enviados para a nuvem. Apesar de 

viável, essa abordagem resultaria em problemas já que os dados não são apenas 

armazenados, muitas vezes também se deseja realizar certos tipos de computação nos 

mesmos, como por exemplo a busca através de uma expressão regular. Se os dados 

estiverem criptografados usando os algoritmos tradicionais, tal computação ficaria 

inviabilizada. Entretanto, avanços na área de criptografia permitiram o desenvolvimento 

de esquemas criptográficos que além de garantir a segurança dos dados, também 

possibilita a realização de certos tipos de operações no texto cifrado. Um exemplo 

desses esquemas é conhecido como searchable encryption que permite realizar buscas 

no texto cifrado (Boneh 2004, Song 2000). 

6.3 Sistema de Detecção de Intrusão na Nuvem 

Todo o conteúdo dessa seção foi baseado em (Roshke 2009).  

Dentro do paradigma tradicional, onde cada empresa possuía sua própria infraestrutura, 

esta tinha o controle total e poderia utilizar IDSs (sistemas de detecção de intrusão) 

tradicionais para monitorar o tráfego na rede e detectar possíveis tentativas de ataque. 

Uma vez que o paradigma tradicional deu lugar a computação em nuvem, vários clientes 

compartilham a mesma infraestrutura física, através da utilização de ambientes 

virtualizados. A pesar da mudança de paradigma, as possibilidades de ataque ainda 

persistem e a utilização de IDSs é recomendada. Entretanto, cada usuário da nuvem tem 

necessidades diferentes quanto ao que proteger e de que maneira e portanto devem ser 

instalados sensores diferentes em cada ambiente virtualizado. Por outro lado o provedor 

também possui a necessidade de se proteger de ataques disparados contra sua 

infraestrutura e também de ataques disparados de dentro da sua infraestrutura em 

direção a internet. Além disso, os diversos alarmes gerados pelos sensores dos clientes 

devem ser gerenciados pelo provedor, juntamente com os alarmes gerados pelos 

sensores do próprio provedor. 

A Figura 1 mostra a arquitetura do IDS proposto. 
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Figure 1. Arquitetura do IDS Proposto 

Através da análise da Figura 1, é possível distinguir dois módulos na arquitetura do IDS. 

O primeiro deles é o módulo dos IDSs virtualizados, ou seja, o módulo que contém os 

sensores propriamente ditos. O segundo módulo é definido pelo sistema integrado de 

gerenciamento dos IDSs virtuais. 

IDS Virtualizado: um IDS virtualizado possui os seguintes componentes: 

 Sensor: responsável pela análise do tráfego de rede e a verificação da 

conformidade ou não do tráfico com as assinaturas de ataques reconhecidas pelo 

sensor. 

 Configuração: responsável por armazenar os dados de configuração dos 

sensores, como limiares e assinaturas de ataques. 

 Controlador de Eventos: uma vez que um incidente ocorra, uma evento é 

disparado. O controlador de eventos pode ser dividido em três tipos: 

o  Senders: responsáveis por estabelecer a comunicação lógica entre os IDSs 

virtualizados e a unidade de gerenciamento. 

o  Receivers: uma vez que no sistema podem ser utilizados diferentes tipos 

de sensores, as mensagens de alerda podem estar em formatos diferentes. 

Para que o IDS possa analisar os alertas gerados, estes precisam estar em 

um formato único padronizado. Para tanto, os receivers são responsáveis 

ler mensagens de alerta dos sensores e converter tais mensagens para o 

formato IDMEF (Intrusion Detection Message Exchange Format) que é um padrão 

que permite a interoperabilidade entre sensores diferentes. 

o  Handlers: são utilizados para modificar alertas gerados. 

Sistema Integrado de Gerenciamento de IDSs Virtualizados: esse módulo é essencial 

pois é através dele que os usuários interagem com o IDS. Pode-se dividir esse módulo 

nos seguintes componentes: 
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 Controlador de Eventos: é utilizado para comunicação com os IDSs 

virtualizados. 

 Banco de Dados de Eventos: é o local onde os eventos são armazenados para 

posterior análise. 

 Componente de Análise: é neste componente que a análise dos eventos 

armazenados no banco de dados é realizada. 

 Configuração: através desse componente o usuário pode configurar o 

componente de análise e o controle remoto. 

 Controle Remoto: é responsável por controlar e configurar todos os IDSs 

virtualizados do sistema. O usuário pode acessa-lo e configura-lo diretamente. 

O usuário pode a qualquer momento fazer consultas ao IDS de modo que tais consultas 

são repassadas ao componente de análise, que por sua vez busca os eventos necessários 

no banco de dados e retorna o resultado da análise para o usuário. 

A arquitetura mostrada na Figura 1 é bastante flexível, pois permite a cada cliente da 

nuvem ter seu próprio sensor, sem interferir nos serviços dos demais. Ao mesmo tempo, 

o provedor tem controle total sobre sua infraestrutura já que tem acesso a análise de 

todos os sensores de todos os clientes da nuvem. 

 

7. Conclusão 

Neste trabalho foi realizada uma análise geral do estado da arte no que tange a 

segurança em computação em nuvem. Pôde-se perceber que esse novo paradigma traz 

consigo problemas de segurança já encontrados anteriormente através das tecnologias 

que formam a base para a sua implementação. Entretanto, a computação em nuvem 

trouxe também novos desafios, tanto técnicos quanto de legislação, além dos problemas 

causados pelo mau uso do grande poder computacional disponível através desta 

tecnologia. 

Sabe-se no entanto, que a computação em nuvem é uma nova realidade que está apenas 

em seu início e a experiência operacional que os provedores estão obtendo nesses 

primeiros passos serão de grande valia no futuro para garantir aos usuários todos os 

benefícios dessa nova tecnologia, mas com os riscos inerentes a ela mitigados. 
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