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O que é a Internet das coisas?

“A Internet das Coisas (IoT) é uma rede de objetos físicos dedicados (coisas) que 
contêm tecnologia incorporada para comunicar e perceber ou interagir com seus 
estados internos ou com o ambiente externo.” - Gartner

“Em síntese a Internet das Coisas é composta de dispositivos, de simples 
sensores a smartphones e objetos pessoais conectados juntos.” - TechUK
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Fonte: https://jaist.ac.jp
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Características
● Existem no mundo real e virtual

● Se comportam de maneira autônoma

● Conectividade (predominantemente sem fio)

● Interatividade (com o usuário e outros elementos)

● Ubíquos e Pervasivos
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Crescimento dos elementos conectados a internet

Fonte: IoT Analytics 8



Desafios
● Grande quantidade de dados gerados

● Pouca capacidade de processamento

● Segurança

○ Comportamento autônomo dos objetos

○ Recursos computacionais restritos

○ Comunicação com a internet
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Por quê segurança em IoT é um desafio?
● Sistemas operacionais simples

○ Não possuem mecanismos adequados de proteção e não sofrem atualizações

● Inúmeras vulnerabilidades nos softwares embarcados

● Monitoramento governamental em larga escala à internet
○ Portas que os fabricantes de hardware e software foram “obrigados” a deixar abertas para 

que as agências governamentais possam ter acesso a dados de usuários

● Desejo das empresas fabricantes de equipamentos de querer conhecer seus 

consumidores (My Friend Cayla)
○ Criam mecanismos que coletam informações sobre utilização, sobre o que foi acessado, 

assistido, comprado etc.
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Rede de internet (Ideal)

11



Rede de internet (Realidade)
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O que está em risco?
● Segurança do indivíduo:

○ Privacidade

○ Chantagem

○ Golpe Financeiro
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O que está em risco?
● Segurança de empresas: 

○ Vantagem comercial

○ Roubo de tecnologia

○ Fraude

○ Exploração Financeira
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O que está em risco?
● Segurança de uma nação:

○ Tecnologia Militar

○ Espionagem (Petrobrás, Eletrobrás,...)

○ Hegemonia
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Ameaças

● BotNets (DDoS)

● Hospedagem de material proibido

● Mineração de cripto-moedas

● Encriptação de dados úteis (Ransonware)
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Como ficar seguro?
Integridade -> garantir que a informação está íntegra para que o sistema 

funcione corretamente

Disponibilidade -> garantir que o sistema esteja funcionando quando deveria 

estar funcionando

Confidencialidade -> garantir que a informação esteja restrita somente a 

usuários autorizados assegurando a privacidade
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Como se defender?
● Atualização dos softwares embarcados (firmware)

● Rever políticas de segurança

● Uso de senhas e criptografias fortes

● Desativar portas não utilizadas

● Não expor dados pessoais

● Conscientização pessoal por segurança

● Uso de tecnologia nacional

● Conhecer o código que está sendo executado
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Como garantir a segurança dos elementos?

Não é possível!

Mas podemos reduzir os riscos.
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Segurança Ofensiva
O que é?
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Características
● É proativa!

● Tem um escopo bem definido

● Aplica teste de intrusão 

● Apresenta relatórios bem definidos dos resultados obtidos

● Coopera com a equipe de desenvolvimento para correção de falhas
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Etapas de um teste de intrusão 
● Definição inicial

● Aquisição de informação

● Modelo de ataque

● Análise de vulnerabilidades

● Exploração

● Pós exploração

● Relatório
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Projeto SapiEns
● Consumo eficiente com técnicas de persuasão

● Sistema cliente-servidor

● Aplicativo mobile para interface usuário

● Smart cam e Smart plug

● Servidor principal

● Smart cam: detecção de presença

● Smart plug: consumo de eletrônicos e eletrodomésticos
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Esquema da 
comunicação

Pós-configuração 
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Definição Inicial
Análise da comunicação dos elementos presentes no projeto Sapiens.
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Aquisição de informação
● Configuração e utilização das câmeras, plugues e aplicativo;

● Softwares presentes no servidor;

● Funcionamento do sistema
○ Protocolos

○ Armazenamento de dados

○ IPs de acesso



Modelo de ataque
● Servidor único

● Banco de dados com informações sensíveis

● Monitoramento contínuo do ambiente e usuários

● Comunicação constante hardware-servidor
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Análise de vulnerabilidades
● Análise de portas do servidor;

● Análise do banco via script;

● Análise da comunicação cliente-servidor do aplicativo;

● Análise da rede local;

● Análise dos plugues e câmeras;
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Análise da comunicação cliente-servidor
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Análise da comunicação cliente-servidor
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Análise da comunicação cliente-servidor

Comunicação sem criptografia



Port Scan:

Portas abertas: 8080,8082,8083,27017

Análise da comunicação cliente-servidor
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Análise da 
comunicação 

cliente-servidor



Análise Câmera
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Exploração
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Extração de 
informação do 
banco através 
do uso de chave
interceptada do 
usuário.
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Negação de serviço com iteração na criação de contas 
utilizando script
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Extração de 
imagem em 
tempo real
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Pós-exploração
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Utilização de um malware para controle da câmera
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Utilização de um malware para controle da câmera
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Relatório
● Acesso total ao banco de dados externamente;

● Extração de informação do banco utilizando token;

● Interceptação de dados do usuário em tempo de execução;

● Possibilidade negação de serviço através de criação de contas;

● Acesso a imagens físicas do usuário em tempo real;

● Controle total sobre a câmera;
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Honeypots
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Honeypots
● Não há tráfego “normal” – tudo é suspeito e potencialmente malicioso;

● Detecção de scans e ataques automatizados;

● Captura de ferramentas, novos worms, bots, etc;

● Identificação de máquinas contaminadas na rede;

● Melhorar postura de segurança;
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Honeypots - Vantagens
● Menor volume de dados para analisar do que IDS;

● Pode prover dados valiosos sobre atacantes;

○ –  novos metodos;

○ –  ferramentas usadas, etc;

● Pode coletar novos tipos de malware;

● Pode ser usado para capturar spam;
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Honeypots - Desvantagens
● Pode oferecer risco à instituição;

● Pode demandar muito tempo;

● Possibilita analisar apenas ataques direcionados ao honeypot;
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Honeypot de baixa interatividade
● Emulam serviços e sistemas;

● O atacante não tem acesso ao sistema operacional real;

● O atacante não compromete o honeypot (idealmente);

● Fácil de configurar e manter;

● Baixo risco;

● Informações obtidas são limitadas;

Exemplos: Listeners, emuladores de serviços, honeyd 51



Honeypot de alta interatividade
● Mais difíceis de instalar e manter;

● Maior risco;

● Necessitam mecanismos de contenção para evitar que sejam usados para 

lançamento de ataques contra outras redes;

● Coleta extensa de informações;

Exemplos: honeynets e honeynets virtuais
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