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RESUMO
Ambientes virtuais não são tecnologias modernas, eles foram criados pela IBM ainda
nos anos 60, desenvolvidos para auxiliar na divisão de seus mainframes em diversos ambientes,
cada um com seu próprio Sistema Operacional e recursos independentes, para diversos usuários
concomitantes. No fim dos anos 90, esta técnica passou a ser estudada novamente, desta vez,
com a finalidade de desenvolver novas características aos ambientes modernos. Essa nova onda
de virtualização iniciou-se também em razão da disseminação exponencial da internet pela
população em geral, com isso, houve o aumento de sistemas e redes privadas vulneráveis a web.
Com isso, a segurança passou a ser identificada como sendo uma das áreas mais importantes
para estes estudos e desenvolvimento de novas tecnologias, sendo ela própria, parte importante
de todas as outras áreas de sistemas de informação, incluindo a virtualização. Sendo assim, este
trabalho é uma pesquisa na área de segurança que visa identificar dados relevantes para a
melhor execução de Pentest em ambientes virtuais. Com estes dados um analista de segurança
ou auditor, poderão preparar e executar testes da melhor forma para gerar relatórios com os
melhores dados possíveis.
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MOTIVAÇÃO
No formato moderno, uma máquina virtual (Virtual Machine –VM) em geral, é definida
como um software que simula um computador real. Também pode ser definida como sendo
uma cópia isolada e eficiente de uma máquina física. Ela é criada por um monitor de máquinas
virtuais (Virtual Machine Monitor), oferecendo diversos ambientes completos similares a uma
máquina real. Desta forma cada máquina trabalha de forma independente, cada uma com seus
próprios recursos de hardware e suas próprias aplicações. (MAZIERO; LAUREANO, 2008)
A virtualização tornou-se de grande importância econômica e comercial para os maiores
negócios da informática da atualidade. A modernização destas técnicas possibilitou o
surgimento de um dos maiores conceitos que revolucionaram o mundo dos negócios digitais, a
Cloud Computing. A virtualização de ambientes também se mostrou de grande importância
para a redução dos custos, a flexibilidade e otimização de recursos computacionais para as
corporações. Mostrou-se ainda eficiente na diminuição do impacto com os futuros descartes
destas máquinas que podem ser descontinuadas ou ficar sem suporte adequado. (CARISSIMI,
2010)
As primeiras técnicas e experimentos na utilização de máquinas virtuais datam da
década de 60, época em que foram criados pela IBM (International Business Machines), com
intuito de particionar e compartilhar o uso de seus grandes e caros hardwares, os mainframes.
Esta técnica proporcionou a IBM dividir logicamente essas poderosas máquinas, criando assim
diversos ambientes individuais e completos para cada usuário. Cada divisão possuía seu próprio
sistema operacional, independente dos ambientes dos demais usuários, possibilitando assim a
execução de múltiplas tarefas e diversos aplicativos simultaneamente. (DALPIAZ, 2010)
Essa realidade foi sendo alterada a partir dos anos de 1980 e 1990, com o surgimento e
popularização dos computadores pessoais. Nesta época, disponibilizar um computador
completo para cada usuário ao invés de manter sistemas maiores e mais complexos, tornou-se
mais barato e simples para as empresas, tornando, a partir de então, a tecnologia de mainframes
obsoleta. (DEXHEIMER, 2012)
No entanto, a partir dos anos 2000, iniciou-se novamente uma crescente onda de
interesse em técnicas de virtualização, porém não mais utilizada apenas para dividir ambientes
físicos e possibilitar paralelismo dos recursos. A partir desta época, os objetivos buscados com
a virtualização passaram a ser o baixo custo de infraestrutura, adaptabilidade, balanceamento
de carga e suporte a aplicações legadas. Mas, além destas características descritas, após a
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crescente popularização da internet, a segurança foi identificada como um dos principais pontos
a serem alcançados. (MATTOS, 2012)
A segurança da informação tem representado uma boa parte dos investimentos de
empresas em tecnologia da informação, aumentando a cada ano. Alguns indícios para esta
preocupação são números como os identificados pela CERT.br(Centro de Estudos, resposta e
Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil), onde no ano de 2015 foi identificado um
aumento de 128% nas notificações de ataques a servidores Web em relação a 2014, totalizando
65.647 notificações. (CERT, 2016)
Essa preocupação com segurança da informação por parte das empresas vem
aumentando na mesma proporção que a utilização de ambientes virtuais, por isso, assumir que
estas informações possam estar de alguma forma expostas à internet, exige investimentos cada
vez maiores por parte das empresas e do governo, para implantação de processos e mecanismos
que auxiliem na mitigação e redução a níveis aceitáveis das ameaças virtuais. (CARDOSO;
MENEZES; ROCHA, 2015)
No contexto da virtualização em razão deste crescimento da preocupação com a
segurança das informações, segundo o site Computer World (2007), diversos CIOS ficam
receosos ao cogitar a implementação de ambientes virtuais em suas empresas, “Estou esperando
para implementar a virtualização de servidores por que estou ouvindo discussões sobre falhas
de segurança no hypervisor”, disse Craig Bush, administrador de redes da Exactech, nos
Estados Unidos. “Um servidor com brechas não derruba a nossa rede inteira, mas se é possível
que isso aconteça ao derrubar o hypervisor, prefiro esperar até que as questões de segurança
estejam mais resolvidas antes de adotar virtualização”.
Para garantir que os dados e informações de uma organização estejam em segurança e
para identificar a existências de possíveis vulnerabilidades, são necessárias ações e
investimentos em processos, infraestrutura de hardwares e softwares de sistemas de
monitoramento e prevenção. Junto a isso, é necessário também que as empresas executem testes
periódicos e estruturados de segurança para avaliação da rede. Para tanto, um processo de
auditoria torna-se imprescindível na gestão da segurança da informação, apenas por meio deste
processo é possível manter conformidade com as políticas de gestão do negócio e segurança
assinado pelos responsáveis na gestão da empresa. (CARDOSO; MENEZES; ROCHA, 2015).
A identificação de falhas de seguranças e apontamento de vulnerabilidades em sistemas
de informação não é uma tarefa simples, mas é de suma importância para garantir a proteção
do ambiente de ataques reais. É necessário implantar sistemas de monitoramento de toda a infra-
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estrura de TI (Tecnologia da informação) da empresa. Ações proativas e não apenas reativas,
são de grande importância para identificação de vulnerabilidades. (DOMINGUES, 2012).
Uma das ações que podem ser efetuadas, dentre os vários processos de auditorias
existentes, são os testes de penetração (Pentest), que são as tentativas controladas de invasão
de um sistema ou rede privada, com o objetivo de identificar suas possíveis vulnerabilidades.
Ele é executado da mesma forma que um ataque real. Desta forma é possível gerar relatórios
com listas de vulnerabilidades, para mitigar e tratar as falhas, antes que estas possam ser
exploradas por indivíduos mal intencionados. (BERTOGLIO; ZORZO, 2015).
Conforme dito por Bertoglio (2015), para a realização de um Pentest bem-sucedido, são
necessários seguir alguns passos antes da intrusão, para desta forma obter uma visão geral do
ambiente a ser testado, alguns destes passos descritos são: o escaneamento e identificação dos
sistemas, identificação e descoberta de serviços, identificação e exploração de falhas e
vulnerabilidades.
Pensando na segurança especificamente de ambientes virtualizados, é nesta etapa
anterior ao teste de invasão, que este trabalho será iniciado, visando buscar formas de
identificação de ambientes de máquinas virtuais, para que o teste possa ser efetuado de forma
customizada. Explorando as vulnerabilidades específicas destes ambientes, sejam elas de SO,
de Hypervisor ou de redes, deste tipo de máquinas, por isso, é importante que sejam
identificadas todas estas possíveis vulnerabilidades antes mesmo da execução da intrusão.
Desta forma, serão levantadas neste trabalho quais podem ser estas possíveis implicações que
os ambientes virtualizados podem oferecer às análises, para um teste de penetração (Pentest).
Assim, este trabalho é norteado pela seguinte questão de pesquisa: “quais as implicações
do uso de virtualização de servidores para avaliação de segurança utilizando testes de
penetração?”. Partindo dessa premissa, o objetivo deste trabalho é identificar todas as variáveis
que existem na utilização de Pentest em ambientes virtualizados.

8

OBJETIVOS
Objetivo Gerais
Apresentar um estudo teórico e prático sobre as implicações técnicas para execução de
Pentest em servidores virtualizados.

Objetivos Específicos
● Apresentar um embasamento teórico sobre testes de intrusão em ambientes de
virtualizados;
● Explorar suas características principais, processo de execução, e impactos gerados;
● Descrever os tipos de técnicas de Pentest, melhores práticas, procedimentos de análise
e geração de relatório;
● Realizar o experimento de Pentest em ambientes virtuais distintos;
● Identificar a ocorrência de dados relevantes que possam resultar em comprovação ou
não da questão abordada.
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METODOLOGIA
O presente trabalho tem como característica de metodologia de desenvolvimento, um
caráter explicativo-experimental. Uma pesquisa explicativa é quando o pesquisador busca
explicar as razões, os motivos e as causas das coisas, por meio de documentação, registro,
análise, classificação e interpretação de fenômenos observados (PRODANOV, 2013, p.53). Ao
utilizar esta metodologia, o pesquisador visa identificar os fatores que determinam ou
contribuem para a ocorrência do fenômeno a ser analisado. Conforme dito por GIL (2002, p.42)
“Este é o tipo de pesquisa que mais aprofunda o conhecimento da realidade porque explica a
razão, o porquê das coisas. Por isso mesmo, é o tipo mais complexo e delicado, já que o risco
de cometer erros aumenta consideravelmente”.
A pesquisa será composta por duas etapas: pesquisa bibliográfica e pesquisa prática
experimental. A pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em materiais já publicados,
incluindo livros, revistas, publicações em periódicos e artigos científicos, monografias, teses,
dissertações, internet. (PRODANOV, 2013, p.54). Nesta etapa, será aprofundado o estudo do
tema proposto, a pesquisa por busca de problemas semelhantes apontados e documentados por
outros pesquisadores. Bem como pesquisar por possíveis soluções para o problema, não apenas
em relação à virtualização, mas também a segurança destes ambientes e técnicas de Pentest.
A pesquisa experimental será a parte prática do trabalho, onde envolverá a utilização de
ferramentas de virtualização para à criação de máquinas virtuais e simulação de máquinas
físicas reais, realizadas em ambientes segregados, onde serão efetuados testes de invasão. Estes
ambientes serão atacadas propositalmente por estas ferramentas de Pentest para, a partir disso,
realizar um levantamento de dados para a análise posterior. A partir desta avaliação, será
efetuada uma investigação para a detecção, ou não, de vulnerabilidades especificas em razão
dos testes em ambientes virtualizados, e suas possíveis soluções e ações para sanar os mesmos.
Ou ainda se os mesmos dados ocorrem em um ambiente físico.
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Desenho de Pesquisa

Bibliográfica

Identificar pesquisas realizadas na
área de segurança de
virtualização.

Explicativa

Conceituar e contextualizar
virtualização de Servidores e sua
importância

Exploratória

PráticaExperimental

Efetuar um levantamento
de ferramentas de virtualização e
suas possíveis vulnerabilidades.

Efetuar os testes de intrusão nos
ambientes virtuais.

Identificar os fatores e dados que possam ser relevantes na execução de um Pentest em
ambientes virtuais.

Figura 1: modelo de pesquisa
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CRONOGRAMA
Trabalho de Conclusão I

Meses
Etapa

Ago

Set

Out

Nov

Mai

Jun

Estudo sobre o Conceito de Virtualização e
contexto para segurança
Revisão e entrega do anteprojeto
Estudo de técnicas de Pentest e Emuladores
Redação do TCC I
Revisão e entrega do TCC I
Desenvolver e entregar o Trabalho de Conclusão I

Trabalho de Conclusão II

Etapa
Identificar ferramentas para os testes
Realizar testes de invasão dos ambientes
Efetuar análise dos dados levantados
Redação do TCC II
Revisão e entrega do TCC II

Meses
Mar

Abr
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