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RESUMO
A execução de trabalhos periciais forenses na área de computação requer a reunião
de provas digitais necessárias e com validade jurídica para qualificar uma atividade
como criminosa. Por meio de aplicativos instalados em dispositivos eletrônicos, tais
como smartphones, criminosos podem cometer ações ilícitas e ainda comunicar-se
com outros indivíduos para realização de crimes, incluindo pedofilia, fraudes,
difamação e demais previstos nas leis vigentes. Neste cenário, aplicativos cujas
funcionalidades de ocultação ou destruição de dados sejam voltadas para a proteção
de privacidade dos usuários, podem ser um empecilho na produção de provas digitais
válidas e aceitas por uma corte. Este trabalho apresenta um processo pericial que
aborda a recuperação de informações em um ambiente cujo aplicativos foram
utilizados para a comunicação entre usuários e acesso à Internet com a finalidade de
evitar a rastreabilidade das ações efetuadas. O processo divide-se na pré-análise,
aquisição e exame dos dados em smartphones de diferentes modelos e versões do
sistema operacional Android. Os resultados permitiram concluir que embora os
desenvolvedores dos aplicativos declaram a impossibilidade de recuperação de dados
pela ocultação ou destruição de dados históricos, foi possível obter informações, tais
como, a data, horário e tipo de ações efetuadas por um usuário. Conclui-se nas
situações apresentadas, que a recuperação de dados pode ser obtida pela aplicação
deste processo, mesmo com as funcionalidades de proteção de privacidade dos
dados sendo utilizadas com o objetivo de burlar o trabalho pericial. Além disso, as
técnicas de ocultação ou destruição de dados dos aplicativos podem ser aprimoradas
pela utilização de outras técnicas antiforenses, tal como, mascaramento de dados.
Palavras-Chave: Forense; Privacidade; Perícia; Smartphone; Android

ABSTRACT
A forensic technical expert process for recovering application data with
privacy protection on smartphones
The execution of forensic work in the area of computing requires the gathering
of necessary digital proofs and legal validity to qualify an activity as criminal. Through
applications installed on electronic devices such as smartphones, criminals can
commit illicit actions and still communicate with other individuals for crimes, including
pedophilia, fraud, defamation and others provided for in existing laws. In this scenario,
applications whose hiding or data destruction features are intended to protect users'
privacy may be an impediment to the production of valid and court-accepted digital
proofs. This work presents an expert process that addresses the retrieval of information
in an environment whose applications were used for the communication between users
and Internet access in order to avoid the traceability of the actions taken. The process
is divided into pre-analysis, acquisition and examination of data on smartphones of
different models and versions of the Android operating system. The results allowed us
to conclude that although application developers claim that it is impossible to recover
data by hiding or destroying historical data, it was possible to obtain information such
as the date, time and type of actions performed by a user. In the conclusion are
presented situations that the recovery of data can be obtained by the application of this
process, even with the data privacy protection features being used with the purpose of
circumventing the expert work. In addition, techniques for hiding or destroying
application data can be enhanced by using other antiforensics techniques, such as
masking data.

Keywords: Forensic; Privacy; Expertise; Smartphone; Android
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1

INTRODUÇÃO

Nesta seção são apresentadas a motivação, o contexto do problema e as
justificativas para a pesquisa. Em seguida são descritos os objetivos que nortearam o
seu desenvolvimento e também uma breve descrição do método e organização desta
dissertação.

1.1 Motivação
Os aparelhos smartphones originaram a conveniência da comunicação por
meio da troca de mensagens de voz, texto, imagens e vídeos, e além disso, a
facilidade de acesso à Internet gradualmente tem substituído os computadores
pessoais para essas finalidades. No quarto trimestre de 2015 foram vendidas em torno
de trezentos e noventa milhões de unidades no mundo (TELECO, 2015).
Considerando os dispositivos conectáveis a internet, a base de smartphones no Brasil
possui aproximadamente 154 milhões de aparelhos (FGV, 2015).
Para o seu funcionamento, esses aparelhos necessitam de um sistema
operacional instalado e o que lidera em participação de mercado (81, 2% mundo e
80,4% Brasil) é o Android, um sistema de código aberto que se adapta a vários tipos
de dispositivos e que tem evoluído no sentido de fornecer cada vez mais
funcionalidades aos usuários (CHAINHO, 2014).
Neste cenário, usuários mal-intencionados ou criminosos podem cometer atos
ilegais como, por exemplo, pedofilia, roubo de dados, propagação de informações
preconceituosas,

chantagem,

estelionato,

tráfico

de

entorpecentes,

fraudes

bancárias.
Na apuração desses atos ilegais, o trabalho de perícia forense é imprescindível
para produzir provas que possam ser aceitas como comprovação e apoio nas
matérias processuais do direito. Em contrapartida, nos últimos anos, medidas de
proteção de privacidade de usuários implementadas por desenvolvedores de
aplicativos tem evoluído abordando o mascaramento, destruição ou ocultação de
dados, dificultando o processo pericial e tornando-se um desafio para os
examinadores (KARLSSON, 2011).
Para contornar essas medidas, Erbacher et al. (2006), indicam alguns
questionamentos que devem ser respondidos pelo examinador durante o trabalho
pericial forense. Existem perguntas que permitem estruturar o contexto de atuação,
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são elas: (1) O que aconteceu?; (2) Por que aconteceu?; (3) Quando aconteceu?; e
(4) Como aconteceu?
Mehrotra e Mehtre (2013) indicam que essas funcionalidades de proteção de
privacidade podem ser consideradas como antiforenses dependendo do contexto em
que são empregadas e apresentaram um processo pericial voltado para tratativa de
ocultação, destruição ou mascaramento de dados em smartphones. Nesse trabalho,
foi utilizada técnica de coleta, a análise e exame de dados com o apoio de ferramenta
proprietária de licenciamento comercial e de software livre. Para a execução do
trabalho pericial, os autores efetuaram a geração do tráfego de mensagens de texto
e de arquivos por meio de um aplicativo denominado Wickr instalado em um
smartphone, e posteriormente, aplicaram um processo para a recuperação desses
dados. Entretanto, após período definido por padrão no aplicativo, automaticamente
houve a destruição das mensagens e arquivos. Não houve êxito na recuperação
havendo necessidade da extensão dessa pesquisa.
Além da necessidade de contorno das funcionalidades de ocultação ou
destruição de dados para proteção de privacidade, segundo Simão (2011), a
execução de um trabalho pericial de modo adequado requer a tratativa sobre aspectos
inerentes, tais como, a existência da grande variedade de modelos e fabricantes de
smartphones e a versão do sistema operacional Android ocasionando a necessidade
de adaptação dos processos para realizar a adequada extração dos dados nestes
dispositivos. Ressalta-se ainda a utilização das redes das operadoras de telefonia ou
redes proprietárias sem fio, acarretando o comprometimento da rastreabilidade dos
dados trafegados por essas redes.
Durante a aquisição de dados, o examinador pode ainda encontrar algumas
restrições técnicas, como por exemplo, o acesso de administração no sistema
operacional do smartphone, o desligamento do dispositivo quando da realização da
análise e exame de dados e o isolamento de conexão com redes de operadoras de
telefonia (SIMÃO, 2011).
Em estudos anteriores de Simão (2011), Sylve et al. (2012) e Xenakis et al.
(2014) conseguiram efetuar a recuperação de dados em sua maioria ou em
completude demonstrando as atividades realizadas pelo proprietário do dispositivo.
Entretanto, as suas pesquisas não apresentam o que foi afetado, após a aplicação de
técnicas de obtenção do acesso de administração do sistema operacional do
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smartphone ou mesmo na configuração do dispositivo neste procedimento. Isso
poderia invalidar a forma com que as provas foram produzidas.
Diante disso, é de suma importância que o trabalho pericial seja realizado de
modo que não haja questionamentos ou dúvidas sobre a sua preservação e
integridade. Além disso, mesmo que usuários tenham aplicado técnicas de ocultação
ou destruição de dados, a retrospectiva das ações efetuadas necessita ser
formalizada com o objetivo de apoiar a comprovação de ocorrência dos fatos.
1.2 Objetivo
O objetivo desta pesquisa é propor um processo direcionado para smartphones
que trata a produção de provas aceitas em âmbito pericial em um cenário de utilização
dos aplicativos de proteção de privacidade pela ocultação ou destruição dos dados.
O processo possui a adaptação de três etapas voltadas para a pré-análise,
aquisição e exame de dados. Em linhas gerais, consiste na execução de
procedimentos que implementam a rastreabilidade das atividades realizadas pelo
examinador, a obtenção do estado de funcionamento do dispositivo antes do início da
aquisição de dados, a aplicação de integridade dos dados antes de sua extração do
dispositivo e a recuperação de informações sobre a utilização dos aplicativos. Com
isso, será possível o entendimento das funcionalidades dos aplicativos visando
empregar da melhor forma os esforços no decorrer do trabalho pericial.
Os objetivos específicos são a preservação da disponibilidade e integridade dos
artefatos coletados no dispositivo periciado, corroboração dos procedimentos
efetuados pelo perito no decorrer do trabalho pericial e a comprovação das atividades
realizadas pelo usuário por meio da recuperação dos dados.

1.3 Contribuições
Esta pesquisa contribui com a apresentação de um processo voltado para a
recuperação de dados voltado para smartphones em que aplicativos de comunicação
de usuários por mensagens instantâneas e de navegação pela Internet foram
utilizados com o objetivo de preservar a privacidade, porém com o intuito de evitar a
rastreabilidade das ações efetuadas pela aplicação de técnicas de ocultação ou
destruição total dos dados. Diante da quantidade de artefatos recuperados neste
contexto, esta dissertação avança nos trabalhos relacionados encontrados da
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literatura (Simão, 2011; Menezes et al., 2012; Racioppo e Murthy, 2012; Oliveira,
2012; Sangjun et al., 2012; Al-Hadadi e Alshidhani, 2013; Mahajan et al., 2013;
Mehrotra e Mehtre, 2013; Barghouthy e Marrington, 2014; Yussof et al., 2014 e Martini
et al., 2015), podendo vir a ser útil para a execução de trabalhos forenses realizados
por peritos que se deparem com cenários semelhantes aos encontrados nesta
pesquisa.
Além disso, a verificação da integridade dos arquivos coletados e a aplicação
da rastreabilidade das atividades executadas nos dispositivos pelo examinador,
permitem o maior suporte aos fundamentos e conclusões. Existe a possibilidade
demonstração das atividades realizadas no decorrer do trabalho pericial, como por
exemplo, a obtenção do privilégio de superusuário pode ser justificada perante uma
corte como algo necessário e que não afetou a integridade dos dados dos aplicativos.
Outro aspecto de apoio na área de computação é a implementação do processo com
a utilização de ferramentas de software livre sendo uma alternativa de contorno para
a limitação de recursos no decorrer do trabalho pericial, conforme os resultados
alcançados.
1.4 Método de trabalho
O método de trabalho consiste nas subatividades listadas na ordem
apresentada a seguir:



Análise bibliográfica: Nesta etapa foi realizado o levantamento das
referências bibliográficas relacionadas a perícia forense em dispositivos
móveis. De modo complementar, foram pesquisadas as características
de funcionamento e arquitetura de dispositivos smartphones e do
sistema operacional Android. Foram levantados os principais conceitos
e definições para fundamentar os requisitos de um trabalho pericial
forense em smartphones. Além disso, foram revisados os processos e
os respectivos resultados de pesquisas voltadas para a recuperação de
dados em aplicativos com funcionalidades antiforenses utilizadas na
proteção de privacidade dos usuários.



O processo foi desenvolvido com base nas diretrizes e boas

práticas fornecidas pelo NIST (2014) para a execução de trabalhos
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periciais em smartphones. As etapas de aquisição e exame de dados
as respectivas atividades foram adaptadas do processo de Simão
(2011) para que fosse aplicável nos cenários abordados nesta
pesquisa. Foi estruturada a modificação dessas etapas que detalham
todo o processo a ser executado por um perito para a realização de um
trabalho pericial e a criação de uma etapa denominada pré-análise
direcionada para a preservação dos dados do dispositivo.



Validação do processo: O primeiro passo foi estruturar três cenários
considerando os estados de funcionamento dos smartphones utilizados,
a instalação e configuração desses dispositivos e dos aplicativos de
comunicação entre usuários por meio de troca de mensagens
instantâneas e navegação na Internet.

O segundo passo foi a simulação de comunicação entre os dispositivos
por mensagens de texto e a troca de arquivos em formato de áudio,
vídeo e imagem. Para os navegadores foram simulados acesso a sites
que podem potencialmente ser utilizados para cometimento de
atividades ilícitas, tais como podem ocorrer em redes sociais, bate
papo, instituição financeira, repositório de imagens e vídeos.

O terceiro passo foi o levantamento de procedimentos, ferramentas e
técnicas que pudessem ser aplicadas nos cenários criados. Os
principais trabalhos identificados na análise bibliográfica (Al-Hadadi e
AlShidani, 2013; Apostolopoulos et al., 2013; Thakur, 2013; Voptika et
al., 2013; Faheem et al., 2014 e Yussof et al., 2014) foram revisados
abrangendo a parte de hardware e software e características de
aquisição dos dados com foco em manter a sua preservação.

Diante disso, foram realizados experimentos de aplicação do processo
em três smartphones de fabricantes, modelos e versões do Android
distintas. O processo foi aplicado com foco nas etapas de pré-análise,
aquisição e exame de dados com o objetivo da preservação e
recuperação e dados para os aplicativos periciados.
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Os resultados obtidos foram analisados visando identificar se a
produção de provas ocorreu de modo válido considerando a
preservação dos dados e a possibilidade de sua recuperação mesmo
com a aplicação pelo usuário de técnicas de ocultação e destruição dos
dados para proteção de sua privacidade. O aspecto de recuperação foi
mensurado com base no trabalho de Xenakis et al. (2014) cujos dados
foram classificados em elementos de recuperação e divididos por
cenários e agrupados por aplicativos e dispositivos. Diante disso, foram
demonstrados por percentuais de recuperação previsto e realizado.

1.5 Organização da dissertação
Na segunda seção, a Revisão de Literatura, apresenta a definições e conceitos
sobre smartphones, sistema operacional Android, perícia forense e técnicas
antiforenses voltadas para a proteção de privacidade. De modo complementar, são
detalhados os principais procedimentos efetuados e os respectivos resultados
considerando pesquisas anteriores direcionadas a trabalhos periciais em dispositivos
móveis.
Na terceira seção, a Adaptação do Processo, são descritas as etapas
associadas com o processo proposto e que farão parte dos experimentos contidos
nesta pesquisa.
Na quarta seção, Validação do Processo, são descritas as atividades de
implementação do processo técnico pericial contendo os cenários que são abordados
e as considerações sobre a preservação e recuperação dos dados e demais aspectos
identificados. Esta seção abrange também a análise e discussão dos resultados sobre
os experimentos realizados.
Na quinta seção, Conclusão, são apresentadas as contribuições desta
dissertação e as sugestões para pesquisas futuras.
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2

REVISÃO DE LITERATURA
A utilização de dispositivos móveis para a comunicação por meio da

transmissão de mensagens e arquivos motiva a realização de trabalhos periciais
efetivos cujas ações dos respectivos usuários possam ser comprovadas e utilizadas
como prova em um processo jurídico. Porém, a variedade de modelos, sistemas e
softwares que suporta esta comunicação possui aspectos de preservação e
recuperação de dados para que o trabalho em sua totalidade não seja afetado.
A primeira parte desta seção aborda os conceitos e definições relacionadas as
tecnologias pesquisadas e a contextualização referentes a perícia forense. Logo após,
as subseções 2.1, 2.2 e 2.3 abordam, respectivamente, uma contextualização dos
aparelhos smartphones e o sistema operacional Android, os trabalhos relacionados
quanto aos processos forenses (preservação e aquisição de dados) e técnicas
antiforenses que podem ser utilizadas para a proteção de privacidade dos usuários de
dispositivos móveis. Por fim, é apresentada uma síntese do posicionamento desta
pesquisa e uma comparação com os demais trabalhos pesquisados.
Os artigos e dissertações foram selecionados de acordo com o objetivo e
relevância em relação às pesquisas existentes nas áreas de preservação e
recuperação de dados em trabalhos periciais forenses voltados para smartphones.

2.1 Smartphone e sistema operacional Android
Esta

subseção

apresenta

os

conceitos

e

definições

referentes

às

características de um aparelho smartphone e arquitetura do sistema operacional
Android.
Um dispositivo móvel possui uma variedade de funções que vão desde simples
ligações até funcionalidades de um computador pessoal. Projetado para a mobilidade,
são de tamanho compacto, alimentados por bateria e de menor peso. A maioria
desses dispositivos tem um conjunto básico de funcionalidades e capacidades
composto de um microprocessador, memória não volátil e memória de acesso
aleatório (RAM), módulo de rádio, processador de sinal digital, microfone, alto-falante,
variedade de interfaces de hardware e um display de cristal líquido (LCD). Para os
dispositivos atuais, o sistema operacional é armazenado na memória não volátil tipo
flash NAND e a execução de código dos aplicativos na memória volátil tipo RAM
(NIST, 2014).
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Diferentes características físicas e técnicas são encontradas nos dispositivos
móveis, tais como, tamanho, peso, velocidade do processador e capacidade de
memória. De um modo geral, os dispositivos móveis são classificados como telefones
comuns ou smartphones que oferecem recursos mais avançados para multimídia e
funcionalidades semelhantes aos de um computador pessoal. O Quadro 1 destaca as
características gerais de hardware e software que enfatizam esta diferença.
Destacam-se como principais as associadas à sua evolução quanto aos telefones
comuns sobre a capacidade de processamento, armazenamento de informações, a
interface de comunicação que permite a comunicação por meio de áudio, imagem e
vídeo e o acesso a sites via protocolo HTTP, o que era possível somente por
computadores pessoais.
Quadro 1 – Caracterização de software e hardware
Componentes
(Hardware/
Software)
Processador

Telefone Celular Comum

Smartphone

52 MHZ (aprox.)

1 GHZ (aprox.)

Memória

Capacidade limitada a 5 MB
(aprox.)

Capacidade 128 GB (aprox.)

Tela

Resolução 12 a 18 bits

Resolução de 24 bits (aprox.)

Digitação de Texto

Teclado numérico/QWERTY

Tela sensível ao
toque/Reconhecimento de Escrita/
Teclado QWERTY

Digitação por Voz

Nenhum

Interface de Comunicação

Voz e Dados (Limitado)

Rede sem fio

Bluetooth e Infravermelho

Sistema operacional

Fechado

Aplicativos

Mínimo (Ex.: Jogos e bloco
de notas)

Chamadas

Somente voz

Bate-papo

Mensagens instantâneas

E-mail
Web

Via mensagem de texto
Via WAP Gateway

Reconhecimento de Voz
(Discagem e Controle)
Voz e Alta Velocidade de
Dados (4G LTE)
Bluetooth/ Wi-fi / NFC
Android, BlackBerry OS, iOS,
Symbian, WebOS and Windows
Phone
Aplicações, tais como, redes
sociais, aplicativos de escritório
e jogos
Voz e vídeo
Mensagens instantâneas
(melhorias de layout)
Protocolos: POP ou IMAP
Via HTTP

Fonte: Adaptado de NIST (2014).

O sistema operacional Android possui arquitetura formada por quatro camadas
dependentes entre si tendo fluxo de comunicação das camadas de baixo nível para
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as camadas de nível superior, tal como apresentado na Figura 1. As camadas estão
divididas em cinco grupos diferentes da seguinte forma: em vermelho, o núcleo
(kernel) que fornece a interface com o hardware do dispositivo; em verde, as
bibliotecas open source para desenvolvimento de aplicações; em amarelo o ambiente
de máquinas virtuais cujas aplicações são executadas sendo que a relação é de um
para um e cada uma executa com um usuário com acesso padrão para somente as
funcionalidades da respectiva aplicação; em azul, o ambiente que fornece serviços as
aplicações e a própria camada onde estão as aplicações (CHAINHO, 2014).
No ambiente das máquinas virtuais, a cada aplicação executada no dispositivo
é atribuído uma espécie de ID permitindo que os aplicativos sejam executados de
modo isolado dos demais e separado da permissão padrão do sistema operacional.
Esta segregação é aplicável também ao acesso a dados, visto que uma aplicação
possui privilégios de edição somente em sua respectiva estrutura de diretórios. O
entendimento

dessa

arquitetura é importante para que sejam escolhidas

adequadamente as ferramentas que suportarão os processos de preservação e
aquisição de dados e as limitações relacionadas.
Figura 1 – Arquitetura do sistema operacional Android

Fonte: Chainho (2014)

É importante ressaltar que conforme Chainho (2014) mencionou, o sistema de
arquivos do Android a partir da versão 2.3 passou da tecnologia YAFFS2 para o EXT4,
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tendo aprimorada a escalabilidade, confiabilidade, desempenho e registro de data e
hora. Esta tecnologia permite também o uso de processadores com vários núcleos,
além da alocação de vários blocos ao mesmo tempo. Para esta dissertação, essa
informação é válida no momento da escolha da ferramenta de aquisição de dados que
será utilizada no trabalho pericial, pois ela deve suportar este formato de arquivo.

2.2 Trabalho pericial forense em dispositivos móveis
Esta subseção inicia-se com um detalhamento dos principais conceitos e
definições abordados em um trabalho pericial forense e posteriormente são
apresentados processos e técnicas identificadas nas pesquisas revisadas.

2.2.1 Conceitos e definições
O termo “perícia” é considerado um meio de prova acerca de fatos necessários
ao deslinde de uma causa. Trata-se de um juízo de valor científico, artístico, contábil,
avaliatório ou técnico, produzido pelo exame de um especialista fornecendo auxílio
para a resolução de processos jurídicos (CAPEZ, 1998).
As perícias podem se subdividir nas matérias médico-legais (como exemplos:
genética, psiquiátrica) e criminalísticas (como exemplos: contábil, balística ou
informática). Quanto à forma de realizar o exame pode ser direta ou indireta. A forma
direta pode ser executada sobre um objeto ou pessoa, pela análise objetiva de eventos
que tenham deixado vestígios. Na forma indireta, existe um juízo de valor do perito
sobre uma determinada situação. Dada a finalidade, as perícias podem ser de
retratação, de interpretação ou opinativas. A perícia é de retratação quando o objetivo
é apenas a reprodução pura e simples das impressões colhidas pelo técnico.
Concentra-se na narração detalhada daquilo que foi observado sem a emissão de
uma conclusão específica. Na perícia interpretativa, é aplicado o método científico de
análise e interpretação dos fatos ou de suas circunstâncias. Como resultado, é
apresentada uma conclusão técnica sobre o evento questionado. Sobre a perícia
opinativa, existe um parecer com base na opinião de um ou mais especialistas em
relação a um determinado assunto (DEL-CAMPO, 2009).
Na ocorrência de um fato, a sua análise pode ser retrospectiva ou prospectiva.
A primeira aborda exames realizados no presente, relacionados com fatos pretéritos
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e têm por objetivo a comprovação da existência do fato por meio dos elementos de
prova colhidos; a segunda trata do exame de situações cujos efeitos deverão ocorrer
no futuro (DEL-CAMPO, 2009).
Quanto aos objetos de observação, podem ser classificados em intrínsecos,
nos casos em que o objetivo é a comprovação da materialidade da infração penal, e
extrínsecas, quando o exame recai sobre os elementos que circundam o crime (DELCAMPO, 2009).
Os trabalhos de perícia podem fornecer provas em diversos ramos do direito,
tais como, cível, criminal, trabalhista e fiscal entre outros (DEL-CAMPO, 2009).
A inter-relação do trabalho pericial com a ciência forense está no seu objetivo.
Para Sebastiany et al. (2012), a ciência forense é classificada como uma área
multidisciplinar que abrange física, química, biologia, informática, entre outras ciências
e seu principal objetivo é assistenciar as investigações relacionadas à justiça civil e
criminal.
No domínio computacional, este tipo de perícia possui como objetivos a
aquisição, preservação, recuperação e exame de dados que estão em formato
eletrônico e armazenados em algum tipo de mídia computacional. Essas atividades
são realizadas visando suprir as necessidades dos órgãos legais no que se refere à
manipulação de evidências eletrônicas, conforme Guimarães et al. (2008).
Del-Campo (2009) detalha que uma prova pode ser classificada entre os
atributos de vestígio, indício, circunstância ou presunção e os diferencia da seguinte
forma:



Vestígio: qualquer marca, traço, sinal, rastro, mancha ou outra
evidência considerada de modo impreciso. Pode ou não ter natureza
relacionada com o evento ou vir a ser utilizado como meio de prova.



Indício: indica, aponta ou assinala alguma coisa a respeito do fato, por
estar ligado a ele, por estar em torno dele e permite concluir-se algo a
respeito dele.



Circunstâncias: são condições de tempo, lugar ou modo, que cercam
ou acompanham determinado fato ou situação.
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Presunção: julgamento construído sobre a natureza de determinada
ocorrência

baseada

nos

indícios,

vestígios

e

circunstâncias

observadas.

Em contrapartida da produção de provas, existe a questão da confidencialidade
das informações pelo proprietário de um dispositivo. Segundo Oliveira (2012) declara,
é necessário que se tenha um equilíbrio entre o interesse público e o interesse privado.
Desta forma, pode-se concluir que a quebra do sigilo deve seguir uma razoabilidade
e proporcionalidade na decisão. Como artifício deve somente ocorrer com uma
autorização judicial, tendo em vista a proteção dos direitos fundamentais. Abaixo são
exemplificados os seguintes instrumentos:



Lei 9.296/96 que descreve que não será admitida a interceptação de
comunicações telefônicas nas seguintes situações: a) não houver
indícios razoáveis da auditoria ou participação em infração penal; b) a
prova pode ser feita por outros meios disponíveis;



Código Penal, artigo 234: Se o juiz tiver notícia da existência de
documento relativo a ponto relevante da acusação ou da defesa,
providenciará independentemente de requerimento de qualquer das
partes, para a sua juntada nos autos, se possível.

Um outro aspecto voltado para a produção de provas é a sua preservação. Isso
consiste no processo de manter a custódia segura e apropriada, sem modificar o
conteúdo armazenado no dispositivo e em mídias removíveis. Este contexto requer
do examinador a pesquisa, reconhecimento, documentação e obtenção de
informações complementares de suporte ao processo de aquisição e exame de dados.
A ausência de preservação de provas pode prejudicar toda a investigação e
potencialmente provas valiosas podem ser desconsideradas por uma corte (NIST,
2014).
Eleutério e Machado (2011) sinalizam para possíveis situações de violação da
cena de um crime, tais como, desligamento do equipamento sem tratativa da memória
volátil ou ainda pela ausência de fontes alternativas de energia ou mesmo a perda da
validade legal dos dados coletados em mídias caso sejam alterados.
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Prado (2014) detalha que o rastreamento das fontes de uma prova é necessário
para que a identificação do vínculo existente seja lícito. Sem esse rastreamento, pode
ser uma tarefa impossível comprovar que elementos probatórios foram colhidos de
modo válido. Sendo assim, os suportes técnicos têm uma importância que transcende
a simples condição de ferramentas de apoio e passam a ser imprescindíveis para
explicar os detalhes se os procedimentos executados durante o trabalho pericial
afetam a cadeia de custódia sob o risco de impossibilidade de utilização da prova pela
defesa ou acusação em um processo judicial.
Diante disso, o profissional que realiza a coleta, também conhecida como
aquisição, e exame de dados deve assegurar que as evidências estejam no
computador ou meio digital periciado não sofreram nenhuma alteração. Quando se
trata de informações digitais mantê-los íntegros é complicado devido ao fato de serem
muito voláteis, e um simples ato de ligar ou desligar um dispositivo periciado pode
destruir ou comprometer a evidência (ELEUTERIO e MACHADO, 2011).
Abordando o conceito de cadeia de custódia, conclui-se que é uma sistemática
que visa a preservação do valor probatório da prova pericial caracterizada. Na área
forense, todas as amostras são recebidas como evidências e devem ser manuseadas
de forma cautelosa, para tentar evitar futuras alegações de adulteração ou má conduta
que possam comprometer as decisões relacionadas ao caso em questão (FERRARI
JÚNIOR, 2012).
Segundo Tolentino et al. (2011), a série de atividades realizadas em um
trabalho pericial devem seguir normas e padrões pré-estabelecidos para que as
evidências encontradas tenham validade e possam ser consideradas em julgamento
de um processo. Oliveira (2012) descreve que um trabalho de perícia forense
computacional requer um alto padrão de qualidade e consistência, bases
fundamentais para que se possa manter o valor probatório dos elementos encontrados
em uma investigação digital.
Quanto as provas, Trevenzoli (2006), destaca que essas podem ser evidências
de diversas naturezas como por exemplo, e-mails, logs (mais conhecidos como
registros de dados), arquivos temporários com informações pessoais, processos em
execução, conexões abertas com outro dispositivo em rede e outras evidências que
possam vir a existir no dispositivo móvel periciado.
Esta pesquisa aborda a matéria computacional, com a execução de forma
direta, tendo a finalidade de retratação do momento retrospectivo de análise dos

27

dados. O objeto de observação é intrínseco no âmbito de aplicação em smartphones,
podendo fornecer provas a diversos ramos do direito dependendo dos interesses em
litígio.
Conforme o NIST (2014), a aquisição de dados pressupõe a existência da
preservação dos dados, cujo objetivo é manter a custódia e armazenamento no
dispositivo sem alterar o seu conteúdo. Alinhado a execução de atividades de proteção
física e isolamento do dispositivo, bem como, a avaliação dos requisitos necessários
para a aquisição de dados com êxito. De modo complementar, a aquisição é o
processo de criação de imagens ou obtenção de dados de outra forma a partir de um
dispositivo móvel. O NIST (2014) propõe cinco níveis de coleta de dados: manual,
lógica, dumping/JTAG, chip-Off e leitura de microchip.
A coleta manual é realizada pela visualização do conteúdo de dados
armazenado no dispositivo móvel exibido na tela e exige a manipulação dos botões,
teclado ou tela sensível ao toque. Em nível lógico, existe a conectividade entre o
dispositivo móvel e uma estação de trabalho forense usando cabos ou sem fio, tais
como, USB ou bluetooth. São executados comandos na estação de trabalho forense
para a extração dos dados (NIST, 2014).
Em nível de dumping ou por ferramentas denominadas Joint Action Group Test
(JTAG) a coleta de dados envolve a utilização de extração de dados por meio de
geração de arquivo de imagem da memória interna do dispositivo (dumping) ou da
extração de dados diretamente de endereços de memória, processador ou outras
placas (ferramentas JTAG). Essas ferramentas exigem a conexão a cabo ou sem fio
a memória flash e chips do celular e requer em muitos casos desmontar o dispositivo
móvel (NIST, 2014).
A coleta de dados por meio de chip-off requer a remoção física da memória
flash. Permite a capacidade de criação de uma imagem binária do chip removido. Essa
extração é complexa devido a diversidade de chips existentes no mercado e ao risco
de causar danos físicos no momento da retirada do dispositivo móvel (NIST, 2014).
Na leitura de microchip são analisados os circuitos lógicos de memória por meio
de um microscópio eletrônico. Devido a isso, requer um alto nível de habilidades
técnicas e equipamentos específicos, sendo recomendada que seja empregada
quando as demais alternativas de coleta de dados foram esgotadas. É utilizada
somente por agências de segurança nacional e não possui ferramentas
comercialmente disponíveis (NIST, 2014).
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Após a aquisição dos dados, ocorre o exame, que envolve a descoberta de
evidências digitais, incluindo o que pode ser ocultado ou destruído, a redução de
escopo e a separação de dados que não possuem relevância. Os resultados são
obtidos através da aplicação de métodos de análise que direcionam a importância e
valor comprobatório das evidências obtidas (NIST, 2014).
Segundo o NIST (2014), a Figura 2 demonstra uma pirâmide dividida em cinco
níveis de dificuldade (sendo a base mais fácil e o topo mais complexo) pelo processo
de aquisição de dados ser mais técnico, invasivo e consumir maior tempo e custo.
Figura 2 – Classificação do processo de aquisição de dados

Leitura de
Microchip

Chip-Off
Dumping/JTAG
Extração Lógica

Extração Manual
Fonte: Adaptado pelo autor de NIST (2014)

2.2.2 Processo de execução de trabalhos periciais
A área de perícia computacional forense possui métodos reconhecidos e
documentados que foram adaptados conforme as características de conectividade e
funcionalidades de dispositivos móveis. Entretanto, esses métodos são generalistas e
em linhas gerais abordam as etapas de preservação, aquisição, exame e análise de
dados. Porém, para smartphones dentro de cada etapa, as atividades a serem
executadas podem variar conforme as situações apresentadas durante o trabalho
pericial (CHAINHO, 2014).
Para tratar este cenário, SIMÃO (2011), propõe em seu trabalho um processo
baseado em atividades descritas nos documentos elaborados pelo National Institute
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of Standards and Technology (NIST) e Departamento de Justiça dos Estados Unidos,
pela Association of Chief Police Officers, da Inglaterra e Instituto Forense da Holanda.
As atividades são detalhadas pela execução de procedimentos técnicos voltados para
um experimento em um smartphone na plataforma Android. SIMÃO (2011) realiza
ainda um comparativo entre as vantagens e desvantagens de cada processo e a
constatação que seu processo é válido, funcional e aplicável no cenário proposto.
Em seu processo, SIMÃO (2011) descreve em fluxogramas as atividades passo
a passo que devem ser realizadas, incluindo situações que podem ser encontradas,
tais como, restrições de acesso, isolamento de conexões a redes externas ou
desligamento abrupto do smartphone. Quanto ao exame e análise de dados, aborda
a necessidade de um escopo bem definido devido ao prazo estabelecido para
realização de um trabalho pericial muitas vezes não poder ser estendido por questões
dos processos jurídicos.
Embora o processo apresentado no trabalho de Simão (2011) seja proposto
para execução de um trabalho pericial forense voltado para smartphones e com
práticas reconhecidas internacionalmente contendo o detalhamento de etapas e
atividades a serem seguidas pelo perito responsável pela sua execução, requer a
adaptação para a tratativa de aplicativos que usam técnicas de ocultação e destruição
de dados para a proteção de privacidade dos usuários. A adaptação consiste na
criação e modificação de atividades que permitem a implementação de
rastreabilidade, a aquisição e exame de dados gerando maior quantidade de
informações sobre o dispositivo periciado e o perfil do usuário proprietário.
Os trabalhos a seguir detalham demais pesquisas que foram identificadas e
que serão utilizadas sobre a perícia forense. Abordam a aquisição e exame de dados
em smartphones com o sistema operacional Android e o relato das dificuldades
identificadas durante a execução do trabalho pericial.
Em Andriotis et al. (2012), foi apresentado e aplicado um método de aquisição
de dados considerando a utilização de ferramentas de código aberto com que o
usuário do aparelho utilizou das redes sem fio Wi-fi ou bluetooth. Foram propostos
quatro estudos de caso com cenários de situações nos quais usuários realizaram
ações ilícitas, conectados a redes sem fio, e como resultado foram identificados
vestígios dessa utilização. No uso das redes sem fio foram identificadas as
vulnerabilidades existentes no sistema operacional Android. O trabalho consistiu na
utilização de ferramentas de software livre para execução da extração de dados e
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análises. Neste artigo, foi utilizado um método para alteração da permissão de acesso
no Android com a execução de comandos com privilégios administrativos e que será
utilizado nesta pesquisa.
A pesquisa de Mahajan et al. (2013) fornece a comparação dos resultados de
aquisição de dados em nível lógico realizadas por meio de duas ferramentas
comerciais e o posterior exame dos dados coletados. Em cinco modelos de
smartphones foram simuladas a troca de mensagens de texto, compartilhamento de
vídeos, imagens e áudio por meio das ferramentas de comunicação WhatsApp e
Viber. Em ambas, foi possível identificar a data e horário dos arquivos e mensagens
enviadas e recebidas, arquivos trocados, porém não foi possível determinar a
localização dos arquivos.
Com o propósito de identificar se rastros de utilização de aplicativos de
mensagens instantâneas são armazenados na memória interna dos smartphones
Mahajan et al. (2013) aplicaram um método que contemplou a extração e análise de
dados com o apoio de uma ferramenta comercial e a análise manual dos resultados.
Em cada aparelho foi realizado um experimento de troca de mensagens de
texto, imagens e vídeos entre usuários utilizando os dois aplicativos. Foi simulada a
apreensão dos aparelhos e executada a ferramenta comercial para aquisição dos
dados. Após esta etapa, foi executada a funcionalidade de análise de arquivos da
mesma ferramenta comercial e de modo complementar a análise manual dos arquivos
gerados durante a aquisição de dados. Como resultado constatou-se que a utilização
da ferramenta e a análise manual permitiu a identificação do histórico de mensagens
de texto, arquivos de imagens e vídeo trocados durante a utilização de ambos os
aplicativos e que esses artefatos se encontram na memória interna dos aparelhos
analisados. Entretanto, o método não abrange dados que foram excluídos após a
utilização dos aplicativos. Outro aspecto não contemplado nesta pesquisa é que a
análise manual está focada sobre as pastas e arquivos armazenados nos dispositivos
e que possuem o nome que é possível associar com os aplicativos utilizados no
experimento, não permitindo identificar outros arquivos alterados ou criados após a
instalação ou utilização dos aplicativos e que estão em outros diretórios podendo ser
fonte de outros vestígios. Como contribuição foi gerado o conhecimento sobre a
estrutura de diretórios e de arquivos dessas duas aplicações.
Na pesquisa de Menezes et al. (2012), o objetivo foi aplicar técnicas forenses
de extração de dados com abrangência em diversas versões instaladas em modelos
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de aparelhos smartphone distintos. Essas técnicas foram aplicadas para a busca de
evidências que constatassem as atividades realizadas neste aparelho nos arquivos,
e-mail, mensagens e de acesso a sites. Este trabalho contempla a análise do nível de
permissões no Android necessário para execução das técnicas utilizadas. Os
resultados foram bons quanto a aquisição de dados com base na apresentação de
um exemplo de aplicação da técnica forense de extração de imagem. O processo
focou na preservação dos dados e métodos para obter o acesso aos dados do
aparelho.
Entretanto, os trabalhos de Mahajan et al. (2013) e Menezes et al. (2012)
requerem mais pesquisas para complemento e abordagem dos conceitos e técnicas
utilizadas em um cenário no qual técnicas antiforenses sejam aplicadas.
A pesquisa de Racioppo e Murthy (2012), por sua vez, estabelece um estudo
de caso para um modelo específico de smartphone com a aquisição e exame de
dados baseado nos procedimentos descritos no trabalho de Hoog (2011). Durante a
execução dos procedimentos, houve a necessidade de utilização de solução forense
para obtenção do acesso de administrador para que a coleta de dados pudesse ser
concluída. Como resultado houve a visualização dos dados contidos no aparelho
smartphone com arquivos de imagem, vídeo, áudio e conteúdo de texto, e contribuiu
com um possível trabalho pericial forense computacional em um aparelho deste
mesmo modelo.
Em Oliveira (2012), foi proposto um estudo de caso detalhando procedimentos
forenses para aquisição e exame de dados do cartão de memória e do smartphone
com Android para a análise pericial, listando os principais procedimentos necessários
para uma correta análise. A dificuldade encontrada na indexação de dados não será
identificada nesta pesquisa devido o exame ser focado nos arquivos criados ou
alterados durante a instalação e uso das ferramentas antiforenses tornando menor a
quantidade de dados a serem analisados. A pesquisa permitiu também uma descrição
abrangente sobre práticas de forense computacional e de dispositivos móveis, sendo
que foram explorados procedimentos e técnicas de coleta e exame de dados do cartão
de memória a partir de um contexto comum, no qual o equipamento, no momento da
apreensão, encontra-se ligado, sem restrição de acesso e sem permissões de
superusuário.
Os parâmetros de segurança da informação do Android também devem ser
identificados. No artigo de Camargo Junior (2014) são descritas as características
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desse sistema operacional, tais como, privilégios de administrador do aparelho,
bloqueios de tela e criptografia. Esses parâmetros podem implicar em facilidades ou
dificuldades na condução de extração de dados devido a necessidade de utilização
de ferramentas que permitam contorná-los a fim de alcançar os objetivos do trabalho
pericial. Para essa finalidade, o autor detalha a utilização de ferramentas de software
livre, com base na justificativa do alto custo de aquisição e manutenção de
ferramentas proprietárias. Nos testes realizados, o autor aplica essas ferramentas
com bons resultados e as falhas apresentadas variaram de acordo com o modelo do
smartphone e do sistema operacional.
Na dissertação de Chainho (2014), foram explanados desde procedimentos de
análise forense computacional em sistemas operacionais até o detalhamento do
sistema Android em dois cenários. Um dos cenários aborda um smartphone ligado,
não bloqueado, com acesso à depuração e sem o superusuário ativo. No outro o
aparelho encontrava-se ligado, bloqueado, com acesso ao depurador e sem o
superusuário ativo. Cada cenário foi desenvolvido com um aparelho smartphone
distinto. A extração foi realizada com ferramentas de aquisição de dados, sendo duas
de software livre e três proprietárias. Com o resultado, foi possível comprovar que as
ferramentas funcionaram em ambos os dispositivos e os dados foram extraídos em
sua totalidade. Entretanto, o próprio autor descreve que o método utilizado é um ponto
de partida para futuras pesquisas. Nos cenários propostos seria importante
estabelecer uma relação com as técnicas antiforenses e fazer uma investigação
dessas técnicas adaptadas para o Android. As ferramentas utilizadas nessa
dissertação poderão ser utilizadas como alternativas de contorno das dificuldades que
podem aparecer durante a aquisição e exame dos dados por meio das ferramentas
listadas na parte de estruturação do método nesta pesquisa.
Na pesquisa de Lessard e Kesller (2010) foi realizada uma análise da extração
de dados em um modelo de aparelho específico. Essa pesquisa comparou os
resultados da utilização de três ferramentas (duas comerciais e uma de software livre)
com técnicas distintas de coleta de dados em nível físico e lógico usando banco de
dados utilizado pelo Android. O processo é aplicado em um aparelho smartphone
desbloqueado e sem a permissão de administrador ativa, tendo a apresentação dos
prós e contras no emprego de cada ferramenta. Com a utilização dessa análise, é
possível embasar a necessidade de utilização neste trabalho de uma ferramenta que
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contemple a recuperação de arquivos excluídos e a cópia exata dos arquivos e de
suas características como data, horário e tamanho.
O artigo de Al-Hadadi e Alshidhani (2013) envolveu o estudo no qual um
indivíduo utilizou um smartphone para a troca de mensagens de texto, áudio e vídeo,
e-mails e navegação web como suporte para cometimento de um crime. A partir deste
aparelho, foi realizada a aquisição, exame e análise de dados por ferramentas
comerciais em níveis de dumping e lógico e efetuada uma comparação quantitativa
entre essas ferramentas de arquivos, mensagens de textos e de contatos que foram
recuperados. Verificou-se que para a realização deste tipo de trabalho é necessário
seguir um método padronizado para evitar que as evidências obtidas sejam
invalidadas e que as análises conjuntamente foram complementares melhorando o
resultado de recuperação de dados. Desse artigo, será utilizada nesta pesquisa a
simulação de cometimento de um crime, porém por meio de ferramentas antiforenses.
Conforme o trabalho de Martini et al. (2015), um aspecto importante e que não
é detalhado nos trabalhos revisados nesta pesquisa é que para maior eficiência os
processos de aquisição de dados exigem a obtenção dos privilégios de superusuário
no dispositivo móvel e isso requer a execução de código contendo instruções
desconhecidas e que exploram vulnerabilidades do sistema operacional. Além disso,
variam conforme o modelo e versão do Android instalada no aparelho. Para contornar
essa situação, foi pesquisada a solução denominada Kingroot que permite a obtenção
do privilégio de superusuário sem utilizar um método invasivo ou a instalação de
aplicativos no aparelho. Essa solução permite ainda o retorno ao estado anterior do
aparelho, o qual estava sem o acesso de root concedido (KINGROOT, 2015).
O trabalho de Sangjun et al. (2012), apresentou um método de recuperação de
registros excluídos em um banco de dados SQLite. Este banco de dados é utilizado
na plataforma do Android e suas tabelas registram as informações de usuário,
permissões, contatos, destinatário de mensagens instantâneas e dados de
aplicativos. Cada aplicativo possui uma tabela que registra as suas configurações e
dados de usuário. Deste método, esta pesquisa utilizará a parte de análise, a qual
será aplicada para os arquivos com a extensão “.db” nativa do SQLite com o apoio da
ferramenta SQLiteManager.
Barghouthy e Marrington (2014) propuseram um processo de aquisição e
exame de dados em um smartphone com o Android instalado no qual foi simulado o
acesso a site de conteúdo de rede social em um navegador web que não deixa rastro
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dos sites acessados. O processo foi aplicado em dois cenários, sendo que o primeiro
cenário, apesar da ferramenta de aquisição de dados ter concluída, o rastreamento
das atividades não foi possível. O autor atribuiu o resultado a falta de privilégios de
administrador no smartphone. No segundo cenário, com os privilégios de
administrador houve a verificação dos sites acessados, com exceção da senha de
acesso ao site de rede social. Tomando como base o resultado do primeiro cenário
do trabalho de Barghouthy e Marrington (2014), uma das atividades previstas na etapa
de aquisição de dados é a ativação das permissões de administrador e que será
implementada no método de SIMÃO (2011) para essa atividade.
Na pesquisa de Mehrotra e Mehtre (2013) o principal propósito do experimento
foi a realização de trabalho pericial forense para recuperação de dados, após a
utilização de uma ferramenta antiforense para comunicação por mensagens de texto,
áudio ou vídeo. Essa ferramenta emprega a técnica de autodestruição em um
determinado período de tempo evitando que haja a rastreabilidade do histórico de
utilização. Apesar da adaptação das etapas de aquisição, exame e análise de dados
do método do NIST (2014) pela utilização de ferramentas backup e de leitura de
arquivos hexadecimais, não foi possível a recuperação de dados.
As atividades do processo de SIMÃO (2011) são detalhadas, funcionais e estão
alinhadas com as boas práticas reconhecidas internacionalmente do NIST e da ACPO
tendo sido referência para outros trabalhos revisados na mesma linha desta pesquisa.
Trabalhos mais recentes têm direcionado o foco de trabalhos periciais forenses
em smartphones para aquisição de dados na memória volátil do dispositivo, porém
esta técnica possui a necessidade de execução de procedimentos que não garantem
a preservação e integridade dos dados.
Em seu trabalho Sakkas (2014) detalha um processo que pode ser utilizado por
um examinador para obter evidências em nível físico e lógico dando ênfase a primeira
por contemplar em seu escopo a recuperação de dados excluídos. Porém, apesar de
mencionar a necessidade de manter a cadeia de custódia na aquisição de dados, não
detalha em seu processo como efetuar esta atividade. Sobre a recuperação de dados,
o seu processo possui um detalhamento passo a passo das técnicas utilizadas e
contribuem com uma perspectiva de dados em uso (constante atualização),
permanentes (em repouso) e em trânsito (trafegam por redes). A abrangência dos
dados recuperados foi relacionada a arquivos armazenados no dispositivo, ligações e
mensagens de texto (SMS) recebidas e efetuadas e não tratam as aplicações
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instaladas no smartphone. Além disso, não é possível concluir se a recuperação foi
realizada em sua totalidade.
Yussof et al. (2014) demonstraram um processo para a execução de um
trabalho forense para smartphones com o sistema operacional Firefox. A contribuição
deste trabalho está na adaptação de um processo que descreve as etapas de
preservação e preparação, aquisição e exame de dados tratando a cadeia de custódia
dos dados. Um dos aspectos principais abordados no processo dos autores é a
intervenção manual no dispositivo a elaboração de um mapeamento sobre as
configurações de hardware, software e a verificação se o examinador possui
informações e conhecimento adequados antes de prosseguir com as atividades do
processo. Outro aspecto importante é durante a etapa de aquisição de dados, existe
uma definição de dados alvo do trabalho pericial. O objetivo do trabalho não foi tratar
a camada de aplicativos instalados no dispositivo ou mesmo a qualidade dos dados
recuperados.
Martini et al. (2015) desenvolveram um processo de aquisição física da
memória volátil e não volátil do dispositivo. Eles ressaltam que a obtenção da memória
física permite potencial de recuperação de arquivos apagados do espaço de memória
não alocado e a utilização de pesquisa por palavras chave por leitura da partição em
formato ext4 de modernas versões do Android. A principal contribuição desta pesquisa
está embasada em uma análise combinada de código fonte do seu comportamento
em execução. Entretanto, aborda uma técnica que mesmo não alterando os dados da
partição nomeada como “data”, a qual armazena os aplicativos e seus respectivos
dados, requer a alteração da estrutura de inicialização do dispositivo e a sua
reinicialização, sendo que esta técnica é particular de cada modelo e fabricante de
smartphone. Isso acarreta em risco potencial de tornar o dispositivo indisponível por
essas configurações.
Os trabalhos de Sylve (2012) e Xenakis et al. (2014) tratam de um processo
para aquisição da memória volátil baseada em dispositivos em sistemas operacionais
baseados no Linux. Essa ferramenta permite minimizar a interação entre os processos
de usuários e espaço do kernel produzindo resultados mais adequados do ponto de
vista forense de preservação e integridade do que outras ferramentas projetadas para
este tipo de coleta de dados (LIME, 2013). Apesar de não demonstrar a qualidade dos
dados, em termos quantitativos a recuperação dos dados resultou em 99,46% de
conteúdo recuperado. O problema de aplicar este processo está nas necessidades de
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compilar os programas que compõe o LIME e na necessidade de adapta-los para
funcionamento adequado no núcleo do sistema operacional considerando a versão e
o modelo do aparelho.

2.3 Técnicas antiforenses aplicadas em dispositivos móveis
Esta subseção apresenta os principais conceitos, definições e implementações
de técnicas antiforenses aplicadas em dispositivos móveis para a proteção de
privacidade dos usuários.

2.3.1 Conceitos e definições
Existem técnicas denominadas antiforenses digitais que são definidas como
uma tentativa de comprometer ou destruir uma evidência digital, segundo Harris
(2006). Essas técnicas podem ser utilizadas para a proteção de privacidade dos
usuários de aplicativos em dispositivos móveis numa tentativa de burlar a reunião de
provas em um trabalho pericial forense. Harris (2006) caracteriza essa situação como
uma forma de limitar a identificação, extração, verificação e validação de dados
eletrônicos. O autor detalha ainda a classificação dessas técnicas em quatro tipos:
ocultação, destruição, ofuscação de dados e ataque contra as ferramentas utilizadas
no trabalho pericial.
A ocultação de dados é caracterizada como a técnica de camuflar a evidência
de modo que não seja visualizada ou interpretada como uma prova válida. Um
exemplo é a esteganografia que é o uso de técnicas para ocultar a existência de uma
mensagem dentro de outra (HARRIS, 2006).
Por sua vez a destruição de dados é uma técnica que pode ser aplicada usando
ferramentas, ou manualmente, e que visa tornar impraticável a recuperação de
arquivos de dados pela subscrição das trilhas do disco de armazenamento de dados
ou da exclusão dos arquivos de dados (HARRIS, 2006).
A técnica de ofuscação de dados é realizada por meio de ferramentas
específicas que não possibilitam o rastreamento das atividades realizadas. Por
exemplo, pode ser considerado um navegador que não permite identificar os sites
visitados, ou um programa de e-mail que não permite a identificação da origem dos emails enviados. A alteração ou exclusão de registros que permitem o rastreamento
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das atividades realizadas também pode ser uma forma de comprometer o trabalho
pericial (HARRIS, 2006).
Na técnica de ataque contra ferramentas utilizadas no trabalho pericial são
utilizadas ferramentas que podem comprometer as etapas de identificação,
preservação, extração, exame, análise e preservação de evidências (HARRIS, 2006).

2.3.2 Técnicas implementadas
A pesquisa Sporea et al. (2012) apresentou ferramentas antiforenses
comerciais disponíveis para smartphones, nas quais as técnicas de destruição,
ocultação e simulação de dados foram aplicadas em aparelhos com Android e iOS. A
fim de testar a eficácia, ambos os dispositivos foram examinados por meio de duas
ferramentas forenses proprietárias que requerem licenciamento para utilização.
Constatou-se que as técnicas empregadas não permitiram a recuperação dos dados,
tendo a necessidade de extensão dessa pesquisa para gerar contramedidas que
poderiam impedir a perda ou destruição dessas evidências. Tratando as técnicas
abordadas por Sporea et al. (2012), esta pesquisa visa entender e mapear o
comportamento das atuais ferramentas com funcionalidades antiforenses visando
evitar o êxito quanto a ocultação e destruição de dados.
No trabalho de Azadegan et al. (2012) foram empregadas as técnicas de
destruição (exclusão total, exclusão parcial) e de ofuscação (substituição por dados
falsos). Essas técnicas foram aplicadas em contrapartida da estruturação de três
cenários nos quais foram utilizadas ferramentas comerciais de perícia forense para a
aquisição e exame dos dados. Como resultado, verificou-se que essas técnicas
comprometeram a etapa de exame, invalidando os artefatos produzidos.
Azadegan et al. (2012) consideraram a análise do funcionamento das
ferramentas utilizadas como busca para a identificação de possíveis ferramentas de
licenciamento open source na aplicação do processo pericial.
A pesquisa de Albano et al. (2011) introduziu uma técnica antiforense que foi
aplicada em um smartphone com Android e que tornou possível editar ou excluir
dados sem modificar o sistema de arquivos por meio de aplicativo de sanitização
segura. Para verificação de funcionamento da técnica foi realizada a aquisição por
meio da recuperação de dados por duas ferramentas sendo uma delas comercial e a
outra de software livre. Como resultado, essas ferramentas recuperaram os dados,
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entretanto, como estes dados estavam alterados houve a geração de um falso álibi a
um indivíduo. Essa pesquisa mostrou que as ferramentas geraram um conjunto de
atividades e de premissas relacionadas à segurança da informação que devem ser
mapeadas antes do início do exame no trabalho pericial. Dessa pesquisa serão
utilizados os aspectos de segurança da informação quanto ao sistema operacional
Android em um smartphone.
Após a análise efetuada na revisão de literatura, pode-se concluir que os
estudos identificados, mesmo recentes, focaram em versões do sistema operacional
Android anteriores às atuais e este fator aliado a grande variedade de modelos de
aparelhos smartphones disponíveis no mercado pode tornar-se um obstáculo para o
êxito de um trabalho pericial forense nesta área. Têm-se o surgimento de aplicativos
antiforenses com funcionalidades que permitem o anonimato aos usuários que as
utilizam e necessitam de um entendimento aprofundado de seu funcionamento. Isto
permite o desenvolvimento direcionando dos esforços do trabalho pericial forense na
elaboração de métodos alternativos que assegurem a aquisição de dados permitindo
a validade das evidências a serem examinadas e indicadas como provas aos ramos
do direito.
Os trabalhos pesquisados descrevem que a aplicação de técnicas antiforenses
tem dificultado o trabalho pericial, pelo comprometimento da aquisição ou do exame
de dados. Constata-se a impossibilidade de produção de provas válidas e a
necessidade de criação de um método que aborde essas situações pela preservação
e/ou pela recuperação dos dados visando a produção de provas comprobatórias.
2.4 Síntese da seção
Após a revisão de literatura, constatou-se que os smartphones por serem
dispositivos móveis com capacidade de armazenamento, processamento de dados e
funcionalidades semelhantes à de um computador pessoal.
A arquitetura do sistema operacional Android possui componentes e camadas
e sistema de segurança padronizados de modo que o desenvolvimento de aplicativos
necessita respeitar esta arquitetura para funcionar adequadamente.
Neste contexto, os trabalhos periciais devem atender uma série de requisitos
voltados para conceitos e definições no mundo jurídico. Paralelamente, devem tratar
a evolução das técnicas antiforenses visando contorna-las e a obtenção de provas
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válidas. Quanto a preservação e aquisição de dados nos trabalhos pesquisados foram
identificadas as seguintes situações que podem comprometer a disponibilidade ou
integridade dos dados:



As técnicas antiforenses implementadas nos aplicativos surgem como
impeditivos para que as atividades efetuadas pelo proprietário de um
smartphone sejam identificadas. Caso o examinador identifique este
tipo de situação deve obter informações complementares e o
entendimento das técnicas utilizadas antes do início de dados, se
possível em ambiente paralelo tendo as características o mais
aproximado possível do periciado.



As pesquisas recentes sobre aquisição de dados na memória volátil
possuem resultados satisfatórios quanto a recuperação de dados que
podem apoiar o trabalho forense, porém cabe ressaltar que os
procedimentos utilizados são invasivos e podem comprometer a cadeia
de custódia invalidando uma prova comprobatória.



A maioria dos processos forenses pesquisados requerem o privilégio
de administrador do dispositivo como pré-requisito para a conclusão
das atividades e com a obtenção deste acesso os resultados
alcançados foram melhores em relação a recuperação de dados.
Entretanto, sem conseguir explicar quais foram as alterações
efetivadas no smartphone durante esta atividade, o examinador abre
uma lacuna tal como a mencionada acima sobre a cadeia de custódia.

A Tabela 1 denota um comparativo desta pesquisa com os principais trabalhos
pesquisados nesta dissertação como referência bibliográfica. Os autores descrevem
um processo voltado para a realização de um trabalho pericial forense em
smartphones. Entretanto, direcionados a processos periciais em aplicativos com
funcionalidades antiforenses de ocultação ou destruição de dados aplicadas pelo
usuário para proteção de privacidade foi constatado o trabalho de Mehrotra e Mehtre
(2013). Os autores Racioppo e Murphy (2012), Sakkas (2014) e Xenakis et al. (2014)

40

efetuaram trabalhos periciais voltados para a recuperação de dados em aplicativos
sem técnicas antiforenses aplicadas.
Quanto ao tipo de aquisição de dados, constatou-se que exceto o trabalho de
Mehrotra e Mehtre (2013), os demais utilizaram a aquisição de dados em nível físico,
tendo a necessidade de obtenção do privilégio de superusuário para tal finalidade nos
cenários em que não havia essa configuração habilitada.
A corroboração das atividades realizadas não foi demonstrada nos trabalhos
revisados, não sendo possível constatar que houve esta abrangência em sua
implementação.

Tabela 1 – Trabalhos Relacionados
Trabalhos Relacionados
SIMÃO (2011)
NIST (2014)
MARTINI, B et al. (2015)
MEHROTRA, T.; MEHTRE (2013)
YUSSOF, M et al. (2014)
PAUL, K (2014)
RACIOPPO, C.; MURTHY (2012)
SAKKAS, V (2014)
XENAKIS et al (2014)
ESTE TRABALHO

Abrangência de Implementação
Processo Aplicativos Aplicativos Não Tipo de Aquisição Corroboração das
Antiforenses Antiforenses
de Dados
Atividades Realizadas
Física
SIM
NÃO
NÃO
NÃO
N/A
SIM
NÃO
NÃO
NÃO
N/A
SIM
NÃO
NÃO
NÃO
Lógica
SIM
SIM
NÃO
NÃO
Física
SIM
NÃO
NÃO
NÃO
Física
SIM
NÃO
NÃO
NÃO
Física
SIM
NÃO
SIM
NÃO
Física
SIM
NÃO
SIM
NÃO
Física
SIM
NÃO
SIM
NÃO
Física
SIM
SIM
NÃO
SIM

Fonte: Elaborado pelo autor

O processo forense adaptado nesta pesquisa é bem robusto do ponto de visto
que aborda muitas situações que podem ser encontradas por um examinador durante
um trabalho pericial. Mas considerando a preservação da cadeia de custódia e sua
utilização em um ambiente antiforense requer a modificação de atividades nas etapas
de apreensão e aquisição dos dados visando a sua aplicabilidade neste cenário.
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3

ADAPTAÇÃO DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO E EXAME DE DADOS

Esta seção apresenta a descrição geral das etapas e atividades desta
dissertação e as modificações propostas conforme apresentado nas Figuras 3, 4 e 5
em relação ao processo de Simão (2011). Nessas figuras, as etapas e atividades que
foram criadas estão destacadas na cor laranja, as que foram modificadas na cor azul
escuro e as que não tiveram nenhuma mudança em relação ao processo de Simão
(2011) na cor cinza.
Apesar de ser um processo de 2011, as etapas previstas no trabalho de Simão
estão aderentes e alinhadas com as estabelecidas pelo padrão elaborado e revisado
pelo NIST em 2014 e de reconhecimento internacional, este último utilizado como
base para perícias forenses executadas por órgãos de segurança nacional dos
Estados Unidos. A Tabela 2 apresenta esta comparação por etapas. O processo de
Simão possui outro diferencial que é o fato de ser voltado para dispositivos
qualificados como smartphones e aplicado tecnicamente ao sistema operacional
Android sendo funcional e com subsídios necessários para a execução do trabalho
pericial.
Tabela 2 – Comparação das etapas com o NIST (2014)
Standard
Forensic
2014)

Digital
(NIST,

Resposta Inicial
Preservação
Aquisição
Exame
Análise
Reporte
Fonte: Elaborado pelo autor

Processo pericial desta
dissertação
(adaptado de SIMÃO 2011)
Apreensão
Pré-Análise (criada)
Aquisição (modificada)
Exame (modificada)
Laudo/ Relatório Pericial

Conforme a Figura 3, é apresentado o fluxo geral de Simão (2011), e o
destaque para as etapas de aquisição e exame de dados que foram modificadas e a
criação da etapa de pré-análise. Para a finalidade desta dissertação, que é a produção
de provas digitais válidas em um ambiente no qual funcionalidades antiforenses foram
aplicadas para a preservação de privacidade dos usuários com o objetivo de
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comprometer uma investigação; as etapas previstas de encaminhamento para exame
e extração voltadas para aspectos, tais como, DNA, impressões papilares, valoração
de acordo com o que está sendo apurado não serão abordadas.
Figura 3 – Adaptação do processo geral de Simão (2011)

Fonte: Adaptada de Simão (2011)

Nas subseções seguintes, essas etapas serão descritas dando maior ênfase
de detalhes às modificadas ou criadas para a finalidade desta dissertação.
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3.1 Apreensão
A apreensão tem por objetivo preservar as evidências de tal forma a evitar a
perda ou alteração da prova a ser apreendida. Como pontos principais pode-se citar
que o dispositivo apreendido deve ser isolado, armazenado e acondicionado de modo
confiável evitando danificá-lo. As características e aspectos que podem influenciar na
aquisição e exame de dados devem ser documentadas e a cena do fato deve ser
preservada (SIMÃO, 2011).
O ideal é isolar o dispositivo fisicamente e de sinais eletromagnéticos,
entretanto, não tendo tal infraestrutura deve-se colocá-lo em modo avião ou off-line
evitando que qualquer transmissão de dados, recebimento de chamadas ou
mensagens SMS possam efetivar alguma modificação do aparelho. Se o smartphone
receber alguma chamada, mensagem ou e-mail antes da ativação deve-se ser
relatado e documentado em relatório que será redigido após a aquisição e exame de
dados (SIMÃO, 2011). Cabe ressaltar que a apreensão requer para prosseguimento
a etapa de aquisição de dados a presença de um especialista e uma verificação se o
suspeito se encontra no local.

3.2 Pré-Análise
A etapa de pré-análise foi criada nesta dissertação para apoiar o examinador
no decorrer de um trabalho pericial, caso se depare com a situação de identificar
aplicativos antiforenses instalados no smartphone, como exemplo pode ser citada a
técnica de destruição dos dados na tentativa da sua aquisição no decorrer do trabalho
pericial ou mesmo o entendimento de outras técnicas como ocultação ou
mascaramento de dados nos aplicativos que serão escopo de sua perícia. Para não
prejudicar o resultado do trabalho comprometendo a disponibilidade e integridade do
dispositivo, o especialista deve obter uma quantidade de conhecimento e informações
suficientes sobre as técnicas utilizadas nestes aplicativos. A seguir são detalhadas as
atividades listadas na Figura 4 que detalha o fluxo:



E.1 Ler a documentação de apreensão e E.2. Existem aplicativos antiforense em
execução?
O examinador deve analisar a documentação elaborada após a apreensão e

verificar se foram identificados aplicativos forenses instalados. Caso não tenha sido
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identificada essa existência, o examinador deve iniciar o processo de aquisição de
dados.



E.3 Existe informação suficiente para prosseguir com a perícia?
É neste momento que deve ser verificado se a informação obtida no momento

da apreensão permite prosseguir com a perícia sem afetar o trabalho. Essas
informações podem abranger diversos aspectos, tais como, alertar sobre uma técnica
antiforense que pode comprometer a aquisição de dados, a data e horário de
inicialização de um processo, utilizado para inicialização do processo e o período que
permanece em execução, tipos de tráfego de dados que a ferramenta utiliza, se requer
a instalação de outros aplicativos para o seu funcionamento.



E.4 Criar perfil de funcionamento dos aplicativos
Diante das informações obtidas na atividade E.2 e caso não haja informações

suficientes sobre os aplicativos (E.3), haverá a necessidade de criação de um perfil
de funcionamento dos aplicativos com base nas técnicas antiforenses utilizadas e
identificar rotinas ou processos que no momento da aquisição de dados podem ser
acionadas como contramedida para evitar que o trabalho pericial ocorra. O perfil criado
deve conter o mapeamento das funcionalidades de aplicação, deve ainda identificar
se as técnicas antiforenses podem ser inicializadas manualmente ou são automáticas
com base em condicionais de data, horário ou outra dependência.
Uma das alternativas, é o examinador coletar informações sobre os aplicativos
identificados em fóruns específicos sobre o assunto ou mesmo no acesso ao Google
Play.
O examinador pode ainda, para criação do perfil de funcionamento utilizar a
aplicação em ambiente paralelo para simulação de atividades que o proprietário do
dispositivo poderia ter realizado e como ele poderia ter configurado o aplicativo para
o seu funcionamento. Durante a criação devem ser levantados as configurações
default do aplicativo, quais são as principais técnicas que são aplicadas manual e
automaticamente, principais diretórios e dados que são afetados durante a instalação
e a utilização.
Recomenda-se que a marca, modelo do smartphone a versão do respectivo
sistema operacional seja semelhante à do dispositivo periciado.
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Neste momento, o examinador deve ainda considerar outras variáveis, tais
como, a utilização do dispositivo pela rede da operadora de telefonia ou por rede sem
fio e mesmo se o privilégio de superusuário habilitado no dispositivo sensibiliza o
funcionamento dos aspectos antiforenses.
Os arquivos instalados no dispositivo considerando bases de dados (extensão
db) e outros, tais como, hexadecimais ou codificados em formato criptografado que
podem conter informações imprescindíveis para a produção de provas consistentes e
devem ser integrados ao escopo de dados alvo da perícia.



E.5 Elaborar o escopo de dados alvo da perícia
O escopo de dados alvo deve ser elaborado considerando o perfil de

funcionamento estruturado na atividade E.3. É neste momento que os tipos de dados
e a sua estrutura devem ser tabulados para fins de aprimorar a aquisição e exame de
dados na memória interna do smartphone. Por exemplo, um dado binário ou
hexadecimal contido em um arquivo, um dado estruturado em tabelas, tal como, uma
base de registros.



E.6 Definir as técnicas que serão utilizadas na aquisição de dados
Com o entendimento obtido e os tipos de estruturas dados identificados, o

examinador conseguirá definir quais as ferramentas são necessárias para a aplicação
da aquisição de dados, quais são os pontos de contorno sobre as técnicas
antiforenses e onde haverá a necessidade de gerar maior esforço durante a coleta de
dados. Pode ainda verificar se existe a necessidade de utilizar outras ferramentas com
técnicas forenses específicas voltadas para aquele ambiente periciado. Com isso será
possível dar maior foco ao processo de aquisição de dados.



E.7 Documentar a pré–análise
Apesar de não ser realizada diretamente no ambiente periciado, a pré-análise

deve ser documentada, visto que as informações e o conhecimento gerados poderão
ser utilizados pelo examinador principalmente no decorrer do processo de aquisição
e podendo ser utilizada no exame de dados. Além disso, o conhecimento obtido
poderá ser utilizado como subsídio para explicar o que gerou a motivação de efetuar
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os procedimentos de aquisição e exame de dados de uma determinada forma não
invalidando uma prova pericial.
Com este entendimento, o examinador poderá aprimorar o direcionamento dos
esforços no decorrer do seu trabalho para a obtenção de melhores resultados quando
a preservação e recuperação dos dados.

Figura 4 – Etapa de Pré-Análise

Fonte: Elaborado pelo autor

3.3 Aquisição
A aquisição de dados é o momento mais técnico e complexo, onde as técnicas
e ferramentas aplicadas nos procedimentos de extração devem ser apropriadamente
realizados de maneira a documentar, resguardar e processar a evidência da forma
mais segura e menos intrusiva possível (SIMÃO, 2011).
No método de Simão (2011), as principais atividades que devem ser realizadas
inicialmente são: a leitura da documentação gerada sobre a apreensão, a ligação do
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aparelho (caso ainda não esteja) e a retirada do cartão de memória para aquisição de
dados. Outro aspecto relevante é a ativação do controle de acesso ao dispositivo que
pode estar ativado por padrão táctil ou senha. ´
Segundo o NIST (2014), existem três formas de obtenção deste acesso. Uma
delas seria a busca de senhas ou ainda realizar uma entrevista com o suposto
proprietário do aparelho. Outra forma é a obtenção por hardware em que é realizado
um procedimento não destrutivo que pode variar conforme o modelo do aparelho. O
terceiro e último é a aplicação de procedimentos de software que apesar de depender
do modelo do aparelho e da versão do sistema operacional Android ainda é
considerado o mais simples.
Caso o smartphone ainda não esteja isolado ou colocado em modo avião, o
profissional responsável pelo trabalho pericial forense deve efetuar esta atividade
antes de prosseguir.
A Figura 5 mostra um total de seis atividades do método de Simão (2011) que
foram adaptadas para o propósito desta pesquisa, sendo quatro criadas e duas
retiradas, destacadas respectivamente nas cores laranja e vermelho. As atividades de
realização do dump de memória e a verificação se existem aplicativos importantes em
execução, que no caso desta pesquisa são os aplicativos com funcionalidades
antiforenses de ocultação e destruição de dados, foram incluídas como procedimentos
da atividade de obtenção do estado de funcionamento do dispositivo na atividade F.17.
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Figura 5 – Etapa de Aquisição de Dados

Fonte: Adaptado pelo autor de Simão (2011)
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As atividades de F.1 a F.12 são direcionadas para a leitura da documentação
de apreensão, intervenção física, isolamento do dispositivo e extração de dados do
cartão de memória dos dispositivos (se aplicável). Dependendo do cenário periciado,
pode ser que haja a extração de dados do cartão de memória do smartphone (se este
existir) e a aquisição de dados ser concluída. Entre F.20 e F.22 são atividades voltadas
para a aquisição de dados com o aparelho bloqueado, porém é efetuada uma tentativa
de conexão por meio de ferramenta de depuração do sistema operacional. A seguir
são detalhadas as atividades que foram criadas para esta pesquisa:



F.15 Aplicar a rastreabilidade no dispositivo periciado
Esta atividade consiste na implementação de um mecanismo de rastreabilidade

com as mesmas características e funcionalidades da utilizada na etapa de apreensão,
porém o objetivo é mapear as modificações e estados de funcionamento do dispositivo
no decorrer da coleta de dados.
Neste momento, o responsável pelo trabalho pericial constatou que há a
necessidade de intervenção manual no dispositivo. Diante disso, deve obter
informações sobre a forma de utilização do dispositivo pelo seu proprietário. Para isso,
necessita executar uma série de verificações podendo acessar os aplicativos
instalados, analisar itens complementares, tais como, as últimas ligações efetuadas e
recebidas, mensagens de e-mail e de texto, dentre outras atividades.
Desta forma, para evitar que haja questionamentos que não possam ser
respondidos sobre as atividades realizadas no smartphone, o examinador deve aplicar
a rastreabilidade das atividades realizadas. Essa aplicação deve ser realizada por
técnicas que evidenciam no mínimo as informações de data, horário e a atividade
realizada. Cabe ressaltar que essas técnicas devem ser definidas considerando
manter a integridade e disponibilidade dos dados do dispositivo.
O armazenamento das informações geradas acima deve ser organizado
cronologicamente para que haja ordenação dos acontecimentos e deve ser protegida
por mecanismo que garanta a sua respectiva integridade.



F.16 – Obter o estado de funcionamento do dispositivo

Essa atividade consiste no levantamento do estado do smartphone em nível de
hardware e software visando coletar, por exemplo, o nível de bateria do dispositivo, os
processos que estão em execução, o respectivo usuário de ativação e período que
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está em execução. Além de informações sobre os recentes aplicativos que foram
utilizados.
Pode ser obtido pela aquisição de dados da memória volátil e possibilita
identificar possíveis aplicações que estão em execução podendo comprometer a
preservação dos dados no decorrer do trabalho pericial.
Para isso o examinador também deve definir se as técnicas que serão utilizadas
não irão afetar a integridade e disponibilidade dos dados. Além disso, necessita
efetuar uma análise se o escopo de processos e aplicações que estão no dispositivo
possuem funcionalidades antiforenses e em caso positivo aplicar medidas de
contorno, tal como, finalizar o processo ou aplicativo manualmente.



F.17 - Obter os privilégios de superusuário
Os dispositivos com o sistema operacional Android por padrão de fábrica

possuem o acesso de superusuário desativado e cada aplicação possui um usuário
com privilégios para executar somente as respectivas funcionalidades. O acesso
também denominado como rooting é explorado por meio de uma vulnerabilidade do
sistema operacional por aplicações com códigos que podem comprometer as
funcionalidades ou integridade dos dados armazenados no dispositivo.
Se houver a necessidade de realizar o rooting a perda de informações ou
comprometimento de dados tem que ser avaliada antes da execução em um aparelho
apreendido (HOOG, 2011).
Como comentado anteriormente, o rooting é necessário devido a cada
aplicativo ser executado pelo seu usuário padrão que não possuem permissões para
realizar modificações no sistema operacional e restrições que utilizam somente as
interações específicas dos aplicativos. Como a aquisição de dados requer que
determinadas funcionalidades sejam acessadas é necessário o acesso de
administrador.
Oliveira (2012) explica que as técnicas para obtenção de acesso root no
Android variam conforme fabricante, modelo do telefone celular e versão do sistema.
Muitas dependem de softwares de terceiros, sem comprovação efetiva de suas
funcionalidades, ou são invasivas, podendo comprometer a integridade dos dados
armazenados no dispositivo.
Diante disso, a consideração é que o processo de rooting seja realizado em
ambiente paralelo com rastreabilidade ativada e antes de ser aplicado no smartphone
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periciado analisar se afetam a integridade e disponibilidade do dispositivo. Não tendo
restrições, o procedimento de obtenção de acesso privilegiado no dispositivo ocorre
normalmente.



F.18 - Aplicar proteção de integridade aos dados
Os dados gerados no decorrer da apreensão para a aplicação da

rastreabilidade e obtenção do estado de funcionamento do smartphone ao ser
movimentado deve possuir mecanismo de proteção de integridade, tal como código
de hash que garanta que a informação utilizada no âmbito judicial é a mesma gerada
no recolhimento de provas durante o trabalho pericial. Este mecanismo deve ser
aplicado por técnica reconhecida para a finalidade forense.
3.4 Exame
Conforme o NIST (2014), o exame de dados descobre provas digitais, incluindo
o que pode estar ocultado ou obscuro. Os resultados são obtidos através da aplicação
de métodos estabelecidos cientificamente e deve descrever o estado total dos dados
incluindo a origem e o significado potencial. O NIST (2014) declara ainda os
profissionais que podem ser envolvidos nesta fase, porém essa discussão não é
objetivo desta pesquisa. Para a etapa de exame de dados desta pesquisa será
aplicado o processo de Simão (2011) e suas respectivas atividades. Porém, o
ambiente antiforense requer que as constatações sobre o comportamento dos
aplicativos analisados e demais informações obtidas na execução das etapas de préanálise e de apreensão sejam levadas em conta. Para isso, a Figura 6 demonstra as
atividades de G1 a G5 previstas no método de Simão (2011) de busca da
individualização do dispositivo periciado, análise de dados extraídos da memória
interna e de cartão de dados do aparelho e a execução considera a leitura do relatório
elaborado na atividade de documentação nessas etapas.
Com isso é possível a estruturação de um conjunto de ferramentas específico
para as constatações e aspectos relatados no ambiente paralelo e consequentemente
para apoio a análise e exame de dados que permitirá direcionar melhor os esforços.
Nesta etapa a Figura 6 destaca na cor laranja, a atividade que foi criada de
mapeamento e associação de aplicativos.
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Figura 6 – Etapa de exame de dados

Fonte: Adaptado pelo autor de Simão (2011)

A atividade criada prevê a varredura do conteúdo do arquivo de imagem pelo
nome do aplicativo, o mapeamento da respectiva estrutura de dados recuperados, e
a análise de modo segregado das demais estruturas do dispositivo. Essa abordagem
facilita a identificação de arquivos que podem conter informações relevantes, tais
como, registros de banco de dados, arquivos em formato hexadecimais e outros
conteúdos passíveis de serem identificados.

3.5 Laudo / Relatório Pericial
O relatório é o processo de preparação de um resumo detalhado de todas as
medidas tomadas e as conclusões alcançadas na investigação de um caso. Um bom
relatório baseia-se em sólida documentação, notas, fotos e o conteúdo gerado durante
as etapas anteriores e pertinentes a estabelecer uma conclusão (NIST, 2014).
Simão (2011) descreve que o relatório deve conter, além dos procedimentos e
resultados obtidos, informações claras a respeito do caso, descrição do dispositivo
examinado, identificação do examinador, identificação do solicitante dos exames, data
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de recebimento da solicitação, a data de emissão do relatório, e uma conclusão clara
e concisa a respeito daquilo que foi solicitado.
Esta pesquisa não aborda a elaboração do laudo pericial. Porém cabe ressaltar
que além das considerações elaboradas por SIMÃO (2011) as atividades previstas,
documentação gerada e demais aspectos que foram utilizados no trabalho pericial
devem ser descritos e relatados.
Os resultados do laudo devem conter o grau de recuperação e informações
complementares, tais como, dificuldades identificadas e outros aspectos como lições
aprendidas.

3.6 Síntese da seção
Em resumo, esta seção apresentou um processo para a execução de trabalho
pericial forense em aplicativos de comunicação entre usuários por mensagens
instantâneas e de navegação na Internet que possuem funcionalidades antiforenses
voltadas para a preservação de privacidade dos usuários. Adicionalmente, o processo
permite identificar o comportamento desses aplicativos e a implementação de
soluções técnicas de contorno para evitar que as provas digitais sejam destruídas ou
tenham a integridade comprometida e a recuperação das informações sobre a
utilização dos aplicativos pelos respectivos usuários.
Nesta seção foram destacadas as etapas e os respectivos processos criados e
modificados para atendimento do objetivo desta dissertação. Dentre elas estão as
atividades de aplicação de rastreabilidade e proteção de dados, obtenção do estado
de funcionamento e do privilégio de administração.
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4

VALIDAÇÃO DO PROCESSO

Esta seção está dividida em quatro subseções que abordam o detalhamento
dos cenários utilizados, as tecnologias adotadas para implementação do processo, a
aplicação de cada etapa e a análise dos resultados obtidos.

4.1

Cenários para experimentação
Os cenários desta dissertação abrangem aspectos possíveis de serem

encontrados por um perito no momento de execução de um trabalho pericial forense
cujo suspeito não se encontra no local de apreensão, conforme explanado por Simão
(2011).
O escopo abrange três estados de funcionamento de smartphones sem módulo
adicional de memória (cartão SD), de fabricantes distintos e diferentes versões do
sistema operacional Android.
Com a aplicação do processo, objetiva-se que o examinador possa explanar os
procedimentos de intervenção nos dispositivos, havendo a preservação e recuperação
dos dados permitindo a identificação das atividades realizadas pelo usuário.
Todo o tráfego de dados foi efetuado por uma rede local sem fios (WLAN)
baseada no padrão IEEE 802.11 e não por meio da rede das operadoras de telefonia,
o que dificulta o trabalho pericial e aumenta a dependência da recuperação dos dados
no próprio aparelho.
A Tabela 3 detalha as características de hardware e sistema operacional dos
aparelhos utilizados para os experimentos desta dissertação e o respectivo estado de
funcionamento de cada um.
Tabela 3 - Cenários de estado de funcionamento e características dos dispositivos
Cenário

Dispositivo

Estado de Funcionamento

Cenário 1

LG, modelo G2 mini D618
Dual Chip, Android 5.0.2

aparelho ligado, sem tela de bloqueio, com
acesso de depuração restrito (ADB), e com
permissões de superusuário.
aparelho ligado, com tela de bloqueio e sem
permissões de superusuário.

Cenário 2

Samsung, modelo Galaxy
Pocket Neo S5310B,
Android 4.1.2
Cenário 3
Jixin,
modelo
J1000,
Android 4.0.3
Fonte: Elaborado pelo autor

aparelho ligado, sem bloqueio e com reset de
fábrica aplicado.
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Entre os três dispositivos foram simuladas a troca de mensagens instantâneas
de texto, áudio, vídeo e imagem por meio dos aplicativos de comunicação de
mensagens instantâneas. Para os navegadores foram simulados acesso a sites que
podem potencialmente ser utilizados para realização de atividades ilícitas, tais como
podem ocorrer em redes sociais, bate papo, instituição financeira, repositório de
imagens e vídeos. A Tabela 4 detalha a simulação efetuada em cada dispositivo.

Tabela 4 – Simulação efetuada em cada dispositivo de troca de mensagens/ acesso a sites
Aplicativo

Tipo de Operação

Wickr

Bate-papo

Telegram

Bate-papo

Snapchat

Bate-papo

Firefox

Navegação

Dolphin

Navegação

Chrome

Navegação

Tipo de troca de mensagens/ Sites Acessados
(quantidade)
Arquivo de Áudio(5)
Arquivo de Imagem (5)
Arquivo de Vídeo(5)
Mensagem de texto (5)
Arquivo de Áudio(5)
Arquivo de Imagem (5)
Arquivo de Vídeo(5)
Mensagem de texto (5)
Arquivo de Imagem (10)
Arquivo de Vídeo(10)
Acesso a sites (5) com a permanência por cinco
minutos na página em modo anônimo e executada
uma atividade (evento)
www.facebook.com (acesso a página da rede social)
www.twitter.com (acesso a página da rede social)
www.bb.com.br (acesso ao extrato de conta corrente)
www.uol.com.br/batepapo (acesso a uma sala de
bate-papo)
www.youtube.com (visualização de um vídeo)

Fonte: Elaborado pelo autor

A cada mensagem trocada entre os aparelhos foram documentadas as
seguintes informações: data, horário, conteúdo do tipo de mensagem trafegada (se
áudio, texto, imagem ou vídeo), remetente e destinatário. Para cada site acessado,
foram documentadas a data, horário e tipo de evento realizado (se autenticação,
visualização de vídeo, bate papo acessado). De posse desses dados foi possível
efetuar a análise dos resultados utilizando-se da estatística de percentual de
recuperação de acordo com o trabalho de Xenakis et al. (2014).
Demais dados contidos nesses aparelhos, tais como, mensagens SMS,
contatos telefônicos, arquivos e demais dados não trafegados por estes aplicativos,
não foram alvo do escopo desta dissertação.
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Nas próximas subseções são detalhados os aspectos de funcionamento de
cada aplicativo e que podem sensibilizar o trabalho pericial forense na recuperação
de dados.

4.1.1 Aplicativos selecionados
Para validação do processo nos aplicativos foram utilizadas duas vertentes
voltadas para a comunicação por meio de mensagens de texto e troca de arquivos
entre usuários e navegação pela Internet. Foram selecionados três aplicativos de
comunicação que possuem funcionalidades de autodestruição de mensagens que
podem ser de texto, áudio, imagem e vídeo, sendo eles Telegram, Snapchat e Wickr.
Os dois primeiros foram selecionados devido a quantidade de instalações efetuadas
conforme identificado na Google Play (100.000.000 - 500.000.000), enquanto o Wickr
foi escolhido devido a possibilidade de avanços sobre o resultado da pesquisa de
Mehrotra e Mehtre (2013). Para avaliação do processo sobre dados de navegação
foram selecionados os aplicativos Firefox, Chrome e Dolphin devido ao grande volume
de quantidade de instalações (varia entre 50.000.000 a 5.000.000.000) e, portanto, ao
aumento da probabilidade de incidência de um trabalho pericial forense voltado para
esses aplicativos.

4.1.1.1

Wickr

Este aplicativo requer que seja criado uma conta e senha válido para início de
utilização e que será solicitado para autenticação e uso. Cada usuário possui uma
conta e para iniciar a comunicação é necessário que se conheça a conta de outro
usuário para localização. Por padrão o aplicativo possui a autodestruição de
mensagens trafegadas após 24 horas corridas após a visualização da mensagem pelo
destinatário. Entretanto, para a finalidade desta pesquisa consideramos o período de
dois minutos como razoável para recuperação. Após a mensagem ser visualizada pelo
destinatário é iniciado um contador regressivo e a mensagem é excluída do histórico
após este período. A funcionalidade de autodestruição de mensagens é nativa e não
pode ser desativada.
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4.1.1.2

Telegram

Para a sua utilização há a necessidade de criação de um número de telefone
celular vinculado a uma conta e não requer autenticação por meio de senha. O
aplicativo possui a funcionalidade denominada de “Chat Secreto”, que após a ativação
manual pelo usuário abre um canal no qual as mensagens trafegadas são
autodestruídas em determinado período de tempo estabelecido pelo remetente. O
funcionamento é semelhante ao Wickr, no qual um contador de tempo regressivo é
iniciado após a visualização da mensagem pelo destinatário e apagada do histórico.
Também pela questão da razoabilidade da recuperação foi escolhido o prazo de dois
minutos para que a mensagem seja excluída do histórico.

4.1.1.3

Snapchat

O Snapchat solicita que seja criada uma conta com base em dados da data de
aniversário do usuário e uma senha que após autenticada com sucesso permite a
utilização de uma sessão deste aplicativo no dispositivo. A partir daí o usuário pode
compartilhar vídeos e imagens com outros usuários que estão cadastrados em sua
lista de contatos com um tempo pré-estabelecido para que o arquivo se autodestrua.
Este aplicativo permite que cada arquivo enviado pelo remetente seja visualizado duas
vezes pelo destinatário, e após esta visualização ele é autodestruído. Por padrão, o
tempo de autodestruição é de até 10 segundos.

4.1.1.4

Firefox, Chrome e Dolphin

Esses navegadores permitem que o usuário acesse sites em modo anônimo
desde que seja aberto um canal (aba) de acesso privativo, quando o aplicativo é
finalizado o histórico de endereços acessados não é armazenado em função de uso
normal. Não requerem autenticação por meio de conta e senha e o usuário necessita
manualmente ativar este canal para utilizá-lo e encerrar o aplicativo para concluir a
ocultação dos dados para evitar o rastreamento.

4.2

Tecnologias adotadas
Esta subseção compreende as principais tecnologias que foram utilizadas para

implementação das etapas apreensão, aquisição e exame de dados voltadas para o
processo desta dissertação. É importante ressaltar que as ferramentas utilizadas na
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aquisição de dados foram escolhidas após entendimento obtido no decorrer da
execução da etapa de pré-análise.

4.2.1 Estação de trabalho forense
Uma máquina virtual contendo a instalação da distribuição Santoku versão 0.5
baseada na versão Ubuntu do Linux e voltada para a realização de trabalhos periciais
em dispositivos móveis (NOW SECURE, 2016). A distribuição possui ferramentas de
software instaladas que permitem a realização dos procedimentos durante a
preservação e aquisição dos dados. Essas ferramentas requerem uma série de
configurações que foram realizadas antes da execução dos experimentos para que
funcionem considerando a versão do sistema operacional do smartphone.

4.2.2 Android SDK Manager
Esta ferramenta é parte integrante da distribuição Santoku e fornece as
bibliotecas de API e as ferramentas necessárias para desenvolver, realizar testes e
depurações de aplicações (NOW SECURE, 2016). Deve ser carregada conforme a
versão do sistema operacional do dispositivo periciado.

4.2.3 Android Debug Bridge
Conforme Developers (2015), esta ferramenta é parte integrante do Android
SDK Manager e é composta por linhas de comando que permitem a comunicação de
uma instância com um smartphone. Possui conexão cliente-servidor que inclui três
componentes:


Um cliente que é executado em uma estação de trabalho de
desenvolvimento, porém esta ferramenta será utilizada para a finalidade
forense.



Ainda na estação de trabalho forense, um processo que é executado
em segundo plano que permite a comunicação entre o dispositivo e a
estação;



Um daemon (programa de computador que roda de forma independente
em plano de fundo) que é executado em segundo plano no dispositivo.
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4.2.4 Dalvik Debug Monitor Server
O Dalvik Debug Monitor Server (DDMS) é carregado no Android SDK Studio e
possui a funcionalidade associada a depuração de código fonte que captura telas e
dados de processos que estão em execução em um dispositivo móvel (NOW
SECURE, 2016). Utilizado para depuração de sistemas aplicativos em dispositivos
móveis, mas adaptado para a realização de trabalhos forenses por gerar registros que
permitem rastrear as atividades realizadas em um dispositivo bem como os aplicativos
em execução. Os registros são em formato promíscuo que permitem identificar todos
os tipos de eventos no dispositivo. Com base nos cenários identificados, esta
ferramenta foi escolhida por ser menos invasiva em relação a customizações para
coleta da memória volátil por exemplo.

4.2.5 Ferramenta Kingroot
Após a sua instalação esta ferramenta permite a obtenção dos privilégios
administrativos de superusuário no dispositivo. A ferramenta Kingroot desenvolvida e
mantida por um grupo de desenvolvedores chineses que visa a otimização do sistema
operacional Android e pode ser baixada do próprio site deste grupo (KINGROOT,
2015). Essa ferramenta será utilizada por não necessitar da instalação de uma
ferramenta de terceiros para obtenção do acesso de root e por ter a funcionalidade de
acesso root temporário que permite retornar ao estado anterior do dispositivo. Um
outro aspecto que é levado em conta é que para cada sistema operacional e modelo
de aparelho a obtenção com sucesso do privilégio de root é variável. Entretanto, esta
ferramenta possui êxito em 60% aproximadamente, o que é considerado um nível alto
dentre a variedade de modelos e de sistemas operacionais (KINGROOT, 2015).

4.2.6 Ferramenta Autopsy
O Autopsy Forensic Browser é uma aplicação gráfica fornecida na distribuição
Santoku que faz uso de um conjunto de ferramentas em linha de comando, como as
providas pelo Sleuth Kit e, de forma mais intuitiva e automatizada (NOW SECURE,
2016) permite a importação e exame de arquivos de imagem de partições do
smartphone. Esta ferramenta possui funcionalidades de extração de dados de
arquivos de imagem de partição. Por agrupamento, permite que tipos de dados
apagados sejam recuperados, tais como, aplicativos, contatos e mensagens de texto.
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4.2.7 SHA512SUM
Um programa utilitário disponível para ser baixado e utilizado na distribuição
Santoku que calcula um código de hash criptográfico único de um arquivo e o mesmo
pode ser utilizado para a verificação de sua autenticidade. Possui a criptografia por
meio do algoritmo SHA-512 (512 bits a partir dos dados de entrada). Este programa
foi utilizado para a verificação da integridade do arquivo de imagem gerado por meio
de comparação de código hash. Esta validação permitiu a constatação que o arquivo
copiado para a estação de trabalho forense foi o mesmo extraído na aquisição de
dados sem alterações.

4.3

Aplicação do Processo
A implementação do processo em cada cenário foi executada tendo como

premissa que a apreensão ocorreu após a utilização dos aplicativos com os aparelhos
ligados e sem o suspeito presente no local. Nesta subseção estão descritas as
atividades por etapa conforme foram executadas em cada cenário. As oriundas do
processo de Simão (2011) e que não possuem particularidades foram descritas de
modo geral, e as demais que foram criadas ou modificadas para esta dissertação em
maior nível de detalhamento.

4.3.1 Apreensão
Nos três cenários propostos, as atividades de A.1 a A.4 não interferem nos
resultados desta dissertação, visto que abrangem a existência de um perito na equipe,
a entrega do telefone ao mesmo e a checagem se o telefone está ligado. As atividades
que abordam a documentação e o acondicionamento do dispositivo são idênticas nos
três cenários. Segundo Simão (2011), o acondicionamento do dispositivo pode ser
executado pela utilização de um invólucro que bloqueia o recebimento de dados ou
em último caso o desligamento do aparelho apreendido. Nesta dissertação optou-se
pelo isolamento colocando o aparelho em modo avião, para prosseguimento do
trabalho pericial.
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4.3.1.1 Cenários 1 e 3
Em ambos os cenários, como foi possível a intervenção manual nos
smartphones, para que os procedimentos realizados fossem registrados e detalhados
tecnicamente em caso de necessidade, houve a aplicação da rastreabilidade no
aparelho em modo de depuração. A forma de ativação deste modo de depuração é a
mesma nos dois dispositivos periciados, independentemente da versão do sistema
operacional Android: acesso a Configurações >> Sobre o Telefone >> Clicar 7 vezes
no Número da Versão. A partir deste momento ficou disponível o item “Opções do
Desenvolvedor” no menu principal da opção sistema.
No decorrer da intervenção manual, ao acessar o item “Opções do
Desenvolvedor”, foi ativada a “Depuração Android”. Esta é a única atividade do
responsável pelo trabalho pericial que não possui rastreabilidade. Com a depuração
ativada, foi efetuada a conexão dos dispositivos com a estação de trabalho forense
por meio de comunicação USB. Como exemplo, a Figura 7 apresenta a tela contendo
o dispositivo ativado em modo de depuração no dispositivo LG.

Figura 7 – Tela apresentando a depuração habilitada no dispositivo LG

Fonte: Elaborado pelo autor

4.3.1.2 Cenário 2
Na verificação efetuada, constatou-se que o dispositivo se encontra bloqueado
e com a necessidade de verificação se seria possível prosseguir com as demais
atividades com uma intervenção manual. Neste cenário, a verificação foi positiva, visto
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que o smartphone encontrava-se com o acesso de depuração ativado e com isso foi
possível listar o dispositivo pelo comando “adb devices”. A Figura 8 demonstra que o
dispositivo apesar de estar com o bloqueio de tela ativo foi reconhecido pela estação
de trabalho forense.
Figura 8 – Demonstração que o dispositivo apesar de estar com o bloqueio de tela ativo foi
reconhecido pela estação de trabalho forense

Fonte: Elaborado pelo autor

4.3.2 Pré-Análise
Quanto à análise dos aplicativos, não houve diferenciação das atividades
executadas na etapa de pré-análise para os três cenários desta dissertação.
Entretanto, no cenário 3 diante da necessidade de obtenção do privilégio de rooting
(superusuário). Para manter a preservação dos dados, em ambiente paralelo foi
verificado que a ferramenta Kingroot não modifica a estrutura de dados da partição
(/data) e o privilégio é temporário, sendo retirado quando o smartphone é
reinicializado. A Figura 9 apresenta a verificação que foi realizada em ambiente
paralelo antes e depois da inicialização do smartphone.
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Figura 9 – Status de rooting do dispositivo em ambiente paralelo antes e depois da
reinicialização

Fonte: Elaborado pelo autor

Em prosseguimento dos procedimentos desta etapa, houve a leitura sobre as
observações e a indicação sobre a existência de aplicativos instalados nos
dispositivos (E.1 e E.2). Foi corroborado que os aplicativos estão instalados no
dispositivo e com a utilização recente, as telas apresentadas no APÊNDICE A
fornecem maiores detalhes. Para a finalidade de validação do processo, foi
considerado que não havia informações suficientes sobre esses aplicativos (atividade
E.3).
Diante disso, houve a necessidade de execução da atividade E.4 de criação de
um perfil de funcionamento dos aplicativos. Por meio de pesquisa a Google Play e
sites especializados obteve-se a informação que são aplicativos de comunicação entre
usuários por meio de mensagens de texto, áudio, imagem e vídeo e que em
determinado momento autodestroem essas mensagens. Foi verificado que os
navegadores podem ser utilizados em modo anônimo e sendo assim não permitem
rastrear os sites que foram acessados.
Para maior detalhamento dessas funcionalidades, os aplicativos de mensagens
instantâneas de comunicação entre usuários foram instalados em ambiente paralelo
e concluiu-se as mensagens são autodestruídas após um determinado período de
tempo não permitindo visualmente identificar o histórico. Esta funcionalidade é padrão
para os aplicativos Wickr e Snapchat, entretanto, para o Telegram existe a
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necessidade de ativação manual de uma opção denominada “Chat Secreto” que abre
uma sessão em que as mensagens são autodestruídas conforme tempo definido pelo
usuário. Os navegadores Firefox, Dolphin e Chrome funcionam de modo semelhante,
pela abertura manual de uma janela que ao serem encerradas excluem o histórico dos
sites acessados.
Constatou-se ainda que os aplicativos Wickr e Snapchat possuem autenticação
por usuário e senha, o que pode ser um mecanismo de dificuldade para acesso aos
dados. Para todos os aplicativos de comunicação, foi verificado que para iniciar a
comunicação é necessário que o usuário localize o outro e o cadastre em sua lista de
contatos. Desta forma, é possível concluir que uma possível lista de contatos pode ser
extraída dessas aplicações.
Essas aplicações possuem arquivos em extensão db que podem possuir
informações relevantes no exame dos dados.
Desta forma é possível definir que o escopo dos dados a serem periciados
encontram-se na partição (/data) e as demais partições não são relevantes para a
aquisição e exame dos dados (atividade E.5). Pela intervenção manual no aparelho,
foi identificado que essas aplicações apesar de acessarem outros dados do
smartphone, tais como, contatos telefônicos, histórico de ligações, conteúdo da
memória interna ou mensagens SMS, não efetuam a gravação de registros fora da
partição (/data) e, portanto, serão desconsideradas.
Na atividade E.6 foi verificada a exigência de ferramentas de aquisição física
de dados contemplando os espaços não alocados na partição e o exame de dados
excluídos, pelo fato que as funcionalidades de ocultação ou destruição de dados foram
aplicadas para evitar rastreamento.
Além disso, como foi constatado que os smartphones possuíam o privilégio de
superusuário ativo ou com a possibilidade de ser habilitado, foi escolhido o processo
realizado por Faheem (2014) para a aquisição de dados. Este processo será melhor
detalhado nas próximas subseções.
Ao final da etapa de pré-análise, para o aumento da objetividade e redução dos
esforços na aquisição de dados. A documentação de pré-análise (E.7) foi elaborada
abrangendo as observações que foram descritas nesta dissertação. Mas poderia ser
preparada considerando um modelo de registro contendo maiores detalhes sobre
outros aspectos identificados após os procedimentos terem sido realizados.
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4.3.3 Aquisição
Considerando que a leitura da documentação de apreensão e a identificação
se o telefone estava ligado, o processo de aquisição de dados iniciou-se na atividade
F.9. Pelo fato que os smartphones não possuem cartão de dados para extração as
atividades F.10, F.12, F.23, F.24, F.25 e F.26 não serão executadas. Diante disso,
neste momento é verificado se o telefone se encontra bloqueado (F.9), e partir daí o
dispositivo é verificado conforme os cenários indicados nas próximas subseções. Após
a execução da aquisição de dados, o fluxo do processo é direcionado para a etapa de
exame, a qual será efetuada a análise dos dados coletados em cada aparelho.
Para a finalidade desta pesquisa, a documentação não foi elaborada de fato
(Atividade F.26), pois cada instituição possui o seu modelo para documentar os
procedimentos voltados para as análises periciais (SIMÃO, 2011).

4.3.3.1 Cenários 1 e 3
Os dispositivos estavam com o bloqueio de tela desativado e verificado se havia
o privilégio de superusuário ativado (Atividades F.9 e F.16). No smartphone do cenário
1 este privilégio estava ativado, porém no aparelho do cenário 3 foi constatado que
não possuía. Desta forma, neste último houve a necessidade de aplicação da
rastreabilidade pelo DDMS e a conexão a estação de trabalho forense (Atividade
A.13).
A partir daí, houve a obtenção do privilégio de superusuário por meio da cópia
e instalação por meio de comandos ADB da ferramenta Kingroot. Manualmente, foi
configurada a permissão para que o smartphone aceitasse a instalação de aplicativos
que não são da Google Play, mas esses procedimentos realizados pelo examinador
possuem a rastreabilidade que permitem detalhar e explicar as necessidades de
execução (Atividade F.17).
Em ambos os dispositivos, foi realizado o espelhamento da imagem da partição
(/data) do dispositivo pelo processo de Faheem (2014). Este processo aborda a
aquisição de dados sem o uso de ferramentas comerciais. Por meio de execução de
sequenciamento de comandos na estação de trabalho forense com a distribuição
Ubuntu é possível acessar e listar as partições do dispositivo e criar uma imagem bit
a bit dos dados, incluindo os espaços não alocados em disco.
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Após os procedimentos executados, foi criado um arquivo de imagem com a
extensão .dd, gerado em um cartão de dados inserido no dispositivo periciado. Neste
arquivo foi aplicada a proteção de integridade dos dados pelo comando sha512sum
gerando um código hash (Atividades F.15, F.16 e F.19).
Em prosseguimento da aplicação da rastreabilidade, foi executado o comando
DDMS na estação de trabalho forense cujo resultado é o carregamento dos serviços
e módulos da Dalvik Debug Monitor Server com o dispositivo sob leitura e a
rastreabilidade das atividades iniciada com a geração dos registros em tempo real por
modo promíscuo (verbose). Esses logs permitem comprovar as atividades que foram
executadas no aparelho. Cabe ressaltar que esses registros foram ativados durante
toda a etapa de apreensão e gravados periodicamente em disco da estação de
trabalho forense em ordem cronológica visando corroborar as atividades efetuadas
em caso de necessidade. A Figura 10 apresenta os registros coletando as atividades
no dispositivo.

Figura 10 – DDMS com o modo de rastreabilidade aplicado no dispositivo LG

Fonte: Elaborado pelo autor

A obtenção do estado de funcionamento do dispositivo pode ser coletada de
modo manual, semiautomático ou automático. Como foi possível a leitura do aparelho
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por meio do DDMS, os dados de hardware e software dos smartphones associados
aos três cenários foram colhidos de modo semiautomático pelas opções DDMS >>
Device >>Dump App State e Dump Device State por meio de coleta da memória volátil.
Ambas as opções coletaram informações sobre os aplicativos alvo desta dissertação,
processos em execução, usuários ativados, conta do gmail habilitada no dispositivo,
estado da bateria e configurações do aparelho. No APÊNDICE A são demonstrados
exemplos das evidências que foram coletadas após a obtenção do estado de
funcionamento do smartphone. A Figura 11 apresenta o resultado contendo o término
do processo de coleta do estado de funcionamento de software do dispositivo.

Figura 11 - Resultado contendo o término do processo de coleta do estado de
funcionamento de software do dispositivo

Fonte: Elaborado pelo autor

De modo complementar ao trabalho pericial, pode-se coletar telas do dispositivo
para documentar uma varredura manual nos aplicativos instalados.
Para garantir a integridade dos dados foi aplicada a proteção por código hash com o
programa sha512sum. Com a execução dos respectivos comandos, códigos hash
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são gerados, armazenados e podem ser posteriormente checados em caso de
necessidade. A aplicação de proteção foi efetuada nos arquivos organizados em
ordem cronológica contendo os registros das atividades efetuadas no dispositivo e
arquivos de coleta da memória volátil do dispositivo.
Após a execução das atividades houve a documentação da intervenção
relacionada aos aplicativos com funcionalidades antiforenses existentes nos
aparelhos (Wickr, Snapchat, Telegram, Firefox, Chrome e Dolphin) e o respectivo
estado de funcionamento desses dispositivos que foram encontrados ligados e sem
bloqueio, com o privilégio de superusuário desativado e descrição de dados gerais
dos smartphones, tais como, nome do fabricante, modelo e versão do sistema
operacional. Quanto aos aplicativos, apesar de terem sido utilizados recentemente,
não foram identificadas sessões ativas que permitem analisar o histórico de ações
realizadas. Os aparelhos não possuem a autodestruição ativada em caso de tentativa
de acesso aos dados.

4.3.3.2 Cenário 2
No cenário 2, o dispositivo encontra-se bloqueado não sendo possível efetuar
a desativação deste recurso (Atividades F.9 e F.11). Diante disso, nas atividades F.20,
F.21 e F.22, foi verificado que existe a possibilidade de contorno deste bloqueio que
é considerado um sistema de autenticação. Como o dispositivo não possui cartão de
dados (F.10), o fluxo seguiu para a atividade F.15, que é a aplicação da rastreabilidade
pelo processo do DDMS para que as atividades fossem registradas e pudessem ser
explanadas em caso de necessidade. A seguir, durante a verificação se o smartphone
possuía acesso de superusuário, foi constatado que sim e diante disso, sem
necessidade de executar o procedimento da atividade F.18. Por meio de conexão ADB
(Android Debug Manager), foi possível espelhar a partição identificada na pré-análise
como alvo do trabalho pericial (/data). Esta partição possui os dados dos aplicativos
antiforenses que foram insumo para a etapa de exame. Antes de iniciar a extração de
dados, foi inserido um cartão de dados no dispositivo. Utilizando-se do
sequenciamento de comandos do processo de Faheem (2014), a extração de dados
foi executada, após a criação de arquivo de imagem. O arquivo foi gerado no cartão
de dados inserido no smartphone cuja proteção de integridade foi aplicada pelos
parâmetros do programa sha512sum. Da mesma forma que nos cenários 1 e 3, este
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código de proteção gerado pode ser consultado para checagens futuras e verificação
em caso de necessidade de movimentação ou outras necessidades.
Após esta execução o cartão de dados foi conectado à estação de trabalho
forense com a finalidade de passagem para a etapa de exame de dados.

4.3.4 Exame
O exame dos dados segue as mesmas atividades do método de Simão (2011),
porém foram adaptadas as ferramentas técnicas utilizadas devido a necessidade de
recuperação de dados excluídos, que foi o perfil de autodestruição e ocultação dos
dados dos aplicativos antiforenses mapeado na etapa de pré-análise. Os
procedimentos foram executados por meio da ferramenta Autopsy com base no
arquivo de imagem gerado após a aquisição de dados. Foi mapeada a estrutura de
arquivos de cada aplicativo e analisados separadamente o seu conteúdo na busca de
artefatos pela data, horário e conteúdo dentro de sua respectiva estrutura.

4.3.5 Laudo e Relatório pericial
Seguindo as mesmas premissas e diretrizes de geração de relatório e laudo
pericial de Simão (2011), o examinador deve reportar as limitações encontradas no
decorrer das etapas anteriores. Com a mesma tratativa realizada para as atividades
de documentação das etapas de apreensão e aquisição de dados, o laudo e relatório
pericial não foram gerados.

4.4

Análise dos resultados
Os experimentos realizados tiveram como objetivo a validação do processo

aplicado no trabalho pericial voltado para dispositivos móveis visando assegurar a
preservação e a recuperação dos dados em um ambiente antiforense.
O detalhamento das análises está dividido nas subseções 4.4.1 e 4.4.2 que
abordam respectivamente a preservação e recuperação dos dados nos cenários
apresentados nesta dissertação.
Na subseção de preservação dos dados efetuou-se uma comparação
qualitativa com os principais trabalhos pesquisados na revisão de literatura e que
estavam relacionados a processos periciais forenses em dispositivos móveis. Para a
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subseção de recuperação, houve a divisão da análise em três cenários cujo processo
foi aplicado e os aplicativos foram agrupados por funcionalidades (comunicação entre
usuários – Wickr, Telegram e Snapchat; e acesso a sites da Internet – Firefox, Dolphin
e Chrome).
Para análise dos resultados contida na subseção de recuperação de dados,
utilizou-se o critério de percentual recuperado contido no trabalho de Xenakis et al.
(2014) foi adaptado para mensurar o que foi recuperado em cada cenário por
aplicativo. Em sua pesquisa, Xenakis et al. (2014) empregou este critério para
identificar a aplicabilidade do seu processo na recuperação de dados de autenticação
(conta e senha) em aplicativos móveis de bancos da Grécia. Nesta pesquisa, este
critério foi utilizado da seguinte forma:



Aplicativos de comunicação entre usuários: cada mensagem trocada foi
classificada em cinco elementos que são passíveis de serem
recuperados: data, horário, remetente, destinatário e conteúdo da
mensagem. Como um total de vinte mensagens foram trocadas no
decorrer dos experimentos, era prevista a recuperação 100 elementos
por aplicativo que pudessem visando comprovar as atividades
realizadas.



Navegadores: cada site acessado foi classificado em 4 elementos que
poderiam ser recuperados: data, horário, endereço eletrônico e
descrição do evento realizado. Nos experimentos foram acessados 5
sites em cada navegador e realizado 1 evento por acesso. Diante disso,
um total de 20 elementos eram passíveis de serem recuperados por
aplicativo.

Após a consolidação do total de elementos recuperados por cenário e
aplicativo, houve a divisão pelo total de elementos passíveis de serem recuperados.
Obteve-se o percentual de recuperação e desta forma foram constatados os aspectos
detalhados na subseção 4.4.2.
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4.4.1 Preservação dos dados
Observou-se que as adaptações efetuadas no processo de Simão (2011)
permitiram a preservação de dados dos dispositivos nos três cenários simulados nesta
dissertação. As atividades de aplicação da rastreabilidade e obtenção do estado de
funcionamento do aparelho possibilitaram mapear os aplicativos instalados no
smartphone (inclusive antiforenses), podendo antecipar-se a técnicas antiforenses de
autodestruição dos dados na tentativa de acesso às informações e efetuar uma
individualização do dispositivo e análise de perfil do usuário proprietário com base nos
dados coletados no decorrer da apreensão sobre o estado de funcionamento do
smartphone (aplicativos instalados e utilizados recentemente, conta do google
cadastrada para obtenção de arquivos do Google Play, configurações de hardware,
serviços em execução). Outro fator foi a preservação da cadeia de custódia, visto que
a cada atividade realizada foi possível comprovar por meios técnicos que as
intervenções manuais efetuadas no dispositivo não afetaram os dados dos aplicativos
periciados.
A implementação de proteção por meio de código hash certifica a integridade
dos dados que foram coletados do aparelho. Isso é relevante para assegurar que o
mesmo conteúdo extraído do smartphone é a peça integrante utilizada como prova
em um processo jurídico e que esta evidência ao ser transferida ou manuseada não
foi alterada, admitindo ainda uma contraprova do código de proteção gerado se houver
necessidade.
No detalhamento das atividades realizadas, a aplicação do processo desta
dissertação permitiu constatar os seguintes aspectos voltados para a preservação dos
dados:


A utilização dos aplicativos em ambiente paralelo permitiu constatar que

nenhum deles possuía técnicas de destruição de dados após a tentativa de acesso,
com isso a aquisição de dados poderia seguir normalmente sem necessidade de
contornar técnicas deste tipo.


Tanto os aplicativos de comunicação entre usuários e de navegação a

sites na Internet são destruídos e não visíveis no aparelho, requerendo a escolha de
uma ferramenta que efetuasse a aquisição física de dados pelo espelhamento da
partição. Os resultados desta escolha estão descritos na subseção que trata de
recuperação de dados.
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Cada arquivo gerado na estação de trabalho forense sobre os dados

obtidos dos logs das atividades realizadas no dispositivo e da coleta de dados da
memória volátil sobre o estado de funcionamento de hardware e software foram
passíveis de serem aplicados códigos hash de proteção. Desta forma, ao movimentar
para armazenamento em outro local este código permanece no registro da
documentação pericial e gravado na estrutura do arquivo para futuras checagens em
caso de necessidade.



De modo complementar, no cenário 2, mesmo com o dispositivo

bloqueado foi possível verificar que recentemente foi aplicado o processo de rooting
no smartphone periciado. Constata-se que a técnica utilizada é da aplicação Kingroot
que é uma alternativa a ser utilizada quando o escopo da perícia for voltado para
dados de aplicativos instalados no sistema operacional Android, conforme detalhado
nas telas do APENDICE A.

Em relação aos trabalhos relacionados, embora os trabalhos de Simão (2011),
Paul (2014), Martini et al. (2015) e Yussof et al. (2014) forneçam processos que visam
padronizar o trabalho pericial forense para dispositivos móveis, para a preservação
dos dados considerando a integridade e disponibilidade, a etapa de pré-análise criada
nesta dissertação mostrou-se útil para aumentar o conhecimento sobre os aplicativos
identificados como existentes no momento da apreensão, possíveis comportamentos
desses aplicativos que poderiam comprometer a integridade e disponibilidade dos
dados e o levantamento das melhores ferramentas e técnicas de aquisição de dados
a serem utilizadas para melhorar o resultado de recuperação e de tempo empregado
no direcionamento e foco no decorrer das demais atividades. Além disso, por meio
da execução de atividades em ambiente paralelo, previstas nesta etapa, existe a
possibilidade de avaliação do risco de indisponibilidade do dispositivo periciado.
Com os resultados obtidos nas atividades de aplicação da rastreabilidade e da
proteção aos dados extraídos do smartphone, pôde-se eliminar os aspectos
levantados por Eleutério e Machado (2011) sobre a perda da validade legal dos
artefatos coletados numa mídia digital. Além disso, houve esclarecimento sobre a
relação da ausência de rastreamento definida por Prado (2014) com a impossibilidade
da coleta de elementos probatórios de modo válido.
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Nas pesquisas de Simão (2011), Racioppo e Murphy (2012), Sakkas (2014),
Paul (2014), Martini et al. (2015) e Yussof et al. (2014) por esses aspectos terem sido
tratados em linhas gerais não é possível assegurar que não haverá risco da
impossibilidade de utilização das provas geradas.
Outra questão voltada para a produção de provas válidas, é o detalhamento
fornecido quanto à obtenção do privilégio de superusuário no smartphone. Também
com a aplicação da rastreabilidade, é possível demonstrar tecnicamente se a
obtenção deste privilégio compromete a estrutura de dados de aplicativos. No caso
desta dissertação, constatou-se que não houve impacto para a integridade da partição
(/data). Com base nesses dados seria possível detalhar se as técnicas utilizadas nas
pesquisas de Simão (2011), Racioppo e Murphy (2012) e Sakkas (2014) para
obtenção deste privilégio afetaram ou não o dispositivo e em que grau isso ocorreu.
4.4.2 Recuperação de dados
Os resultados foram ilustrados graficamente por aplicativos, cenários e tipos de
mensagens considerando a quantidade de elementos recuperáveis. Após cada gráfico
são descritas as observações sobre as análises efetuadas.
Em consolidação dos percentuais de recuperação de cada cenário analisado,
constatou-se conforme o Gráfico 1 que foi maior no cenário 1. A linha vermelha
apresenta o percentual recuperado com base na quantidade de dados de cada coluna.

Gráfico 1 – Consolidado por Cenário de Elementos Recuperados
Por Cenário
Total de Elementos (Previstos x Recuperados)
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Fonte: Elaborado pelo autor
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A ocorrência desta diferença no percentual de recuperação de cada cenário
pode ter acontecido na geração do arquivo de imagem no decorrer da aquisição física
de dados, visto que é efetuada bit a bit incluindo espaços não alocados de
armazenamento de dados. Com isto, o modelo de hardware da memória não volátil
pode ter interferido neste resultado. Apesar disso, não foi possível estabelecer uma
relação direta sobre esta situação. A linha vermelha apresenta o percentual de dados
recuperado com base na quantidade prevista em cada coluna.
O Gráfico 2 apresenta o comparativo dos tipos de mensagens trafegadas nos
aplicativos de comunicação entre usuários por cenários, no qual identificou-se que as
mensagens do tipo vídeo tiveram maior percentual de recuperação de elementos. A
linha vermelha apresenta o percentual recuperado com base na quantidade de dados
de cada coluna.
Gráfico 2 – Consolidado por Cenário e Tipos de Arquivos pelo Total de Elementos
Por Cenário e Tipo de Arquivo
Total de Elementos (Previstos x Recuperados)
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Fonte: Elaborado pelo autor

A quantidade de elementos recuperados para arquivos do tipo vídeo demonstra
a melhor adaptação da técnica de aquisição de dados escolhida com base na etapa
de pré-análise.
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O Gráfico 3 ilustra a análise voltada para os elementos de recuperação por
aplicativos de comunicação entre usuários e demonstra que somente para o aplicativo
Snapchat foi possível a constatação do destinatário das mensagens em sua
totalidade, porém sem a identificação do tipo de dado trafegado. Para os aplicativos
Wickr e Telegram a recuperação foi parcial quanto a elementos de data, horário e
conteúdo das mensagens, sem a identificação do destinatário. A linha vermelha
apresenta o percentual recuperado com base na quantidade de dados de cada coluna.

Gráfico 3 – Comparativo entre aplicativos sobre o percentual de recuperação por tipo de dado
Por Aplicativo e Tipo de Arquivo
Total de Elementos (Previstos x Recuperados)
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Fonte: Elaborado pelo autor

No comparativo dentre aplicativos do Gráfico 3 foi possível verificar que o
percentual de recuperação foi maior no Snapchat, Telegram e Wickr nesta ordem,
considerando a maioria para o tipo de dado vídeo.
Para os aplicativos de navegação pela Internet, por meio do Gráfico 4
constatou-se que apesar da existência de acesso aos sites em modo anônimo foi
possível a recuperação dos elementos sendo possível identificar o histórico de
acessos realizados pelo usuário. A linha vermelha apresenta o percentual recuperado
com base na quantidade de dados de cada coluna.
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Gráfico 4 – Consolidado por Cenário de Elementos Recuperados
Por Cenário
Total de Elementos (Previstos x Recuperados)
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Fonte: Elaborado pelo autor

Da mesma forma que foi realizado para os aplicativos de comunicação entre
usuários, a análise dos percentuais de recuperação para os navegadores do escopo
desta dissertação. O Gráfico 5 apresenta os percentuais de recuperação de dados de
acesso à Internet por navegador.

Gráfico 5 – Consolidado por Cenário e Aplicativo
Por Aplicativo
Total de Elementos (Previstos x Recuperados)
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Os aplicativos Firefox e Dolphin armazenam todo o histórico de atividades
realizadas em arquivo de banco de dados (extensão.db). No aplicativo Chrome não
foram constatados registros em sua estrutura de dados dos sites acessados. De modo
complementar, foi realizada pesquisa por nome dos sites acessados na tentativa de
identificar esta situação, porém não foi localizado nenhum elemento.
As Tabelas 5 e 6 detalham os gráficos listados acima com a quantidade total
de elementos previstos e recuperados para cada cenário agrupado por aplicativo de
comunicação entre usuários e navegação a sites da Internet.
Tabela 5 – Detalhamento (quantidade total de elementos por cenário agrupado por aplicativo)
Cenários Aplicativo Tipo
Wickr
Wickr
Wickr
Wickr
Telegram
Cenário 1
Telegram
Telegram
Telegram
Snapchat
Snapchat
Total
Wickr
Wickr
Wickr
Wickr
Telegram
Cenário 2
Telegram
Telegram
Telegram
Snapchat
Snapchat
Total
Wickr
Wickr
Wickr
Wickr
Telegram
Cenário 3
Telegram
Telegram
Telegram
Snapchat
Snapchat
Total

Áudio
Video
Texto
Imagem
Áudio
Video
Texto
Imagem
Video
Imagem
Áudio
Video
Texto
Imagem
Áudio
Video
Texto
Imagem
Video
Imagem
Áudio
Video
Texto
Imagem
Áudio
Video
Texto
Imagem
Video
Imagem

Detalhamento
Total de elementos
Total de
Total de
(Troca de
elementos elementos (%) Recuperado
Data Horário Remetente Destinatário Conteúdo
Mensagens)
(Previsto) (Recuperado)
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
250
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
250
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
250

2
2
0
1
2
4
0
5
5
5
26
1
1
0
2
1
3
0
3
5
5
21
1
1
0
1
2
3
0
4
5
5
22

2
2
0
1
2
4
0
5
5
5
26
1
1
0
2
1
3
0
3
5
5
21
1
1
0
1
2
3
0
4
5
5
22

0
0
0
1
0
4
0
5
5
5
20
0
0
0
2
0
3
0
3
5
5
18
0
0
0
1
0
3
0
4
5
5
18

0
0
0
1
0
0
0
0
5
5
11
0
0
0
0
0
0
0
0
5
5
10
0
0
0
0
0
0
0
0
5
5
10

2
2
0
1
2
4
0
5
0
0
16
1
1
0
2
1
3
0
3
0
0
11
1
1
0
1
2
3
0
4
0
0
12

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
250
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
250
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
250

6
6
0
5
6
16
0
20
20
20
99
3
3
0
8
3
12
0
12
20
20
81
3
3
0
4
6
12
0
16
20
20
84

24%
24%
0%
20%
24%
64%
0%
80%
80%
80%
12%
12%
0%
32%
12%
48%
0%
48%
80%
80%
12%
12%
0%
16%
24%
48%
0%
64%
80%
80%

Fonte: Elaborado pelo autor

No detalhamento das mensagens trocadas por meio dos aplicativos de
mensagens instantâneas, a Tabela 5 mostra o percentual de elementos recuperados

78

de cada tipo de mensagem transmitida por meio dos aplicativos analisados. A maioria
dos elementos recuperados são mensagens em formato vídeo. Por sua vez,
mensagens em formato texto não foram as que tiveram menos elementos
recuperados.
Pela recuperação parcial dos elementos das mensagens trafegadas por meio
dos aplicativos Snapchat e Telegram, é possível estabelecer que a funcionalidade de
destruição dos dados não funciona em sua totalidade. O aplicativo Wickr demonstrou
ser o mais eficiente quanto a preservação da privacidade dos usuários, após a
aplicação do processo pericial.

Tabela 6 - Percentual de Recuperação de Dados (Aplicativos de Navegação na Internet)
Cenários Aplicativo
Firefox
Cenário 1 Chrome
Dolphin
Total
Firefox
Cenário 2 Chrome
Dolphin
Total
Firefox
Cenário 3 Chrome
Dolphin
Total

Total de
elementos
(Navegação)
20
20
20
60
20
20
20
60
20
20
20
60

Detalhamento

Total de
elementos
Data Horário Site Evento
(Previsto)
5
0
5
10
5
0
5
10
5
0
5
10

5
0
5
10
5
0
5
10
5
0
5
10

5
0
5
10
5
0
5
10
5
0
5
10

3
0
3
6
0
0
0
0
2
0
2
4

20
20
20
60
20
20
20
60
20
20
20
60

Total de
elementos
(Recuperado)
18
0
18
36
15
0
15
30
17
0
17
34

(%)
Recuperado
90%
0%
90%
75%
0%
75%
85%
0%
85%

Fonte: Elaborado pelo autor

A Tabela 6 reúne informações sobre os elementos de navegação que estavam
previstos e foram recuperados após a aplicação do processo pericial nos três cenários
de experimento. Com base no detalhamento, é possível constatar que o modo de
utilização anônimo dos navegadores Dolphin e Firefox após ser utilizado, permite que
elementos sejam recuperados em sua maioria. No navegador Chrome, não foram
localizados elementos de utilização.
Diante dos resultados apresentados nas Tabelas 5 e 6 demonstra-se que
embora as funcionalidades de ocultação ou destruição dos dados foram
implementados nos aplicativos, houve a possibilidade de reconstrução parcial das
atividades realizadas.
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4.5

Síntese da seção
Esta seção abordou a descrição das principais características de hardware,

software e estado de funcionamento dos cenários de experimentação. Foram
destacadas informações sobre o modelo e fabricante dos aparelhos utilizados, versão
do sistema operacional Android e funcionalidades dos aplicativos foram escopo desta
dissertação e a sua respectiva motivação de terem sido selecionados para
implementação do processo. Além disso, foram apresentadas as tecnologias e
técnicas que foram adotadas para a viabilização do processo.
Para cada aplicativo foram simuladas atividades de comunicação entre
usuários e acesso a sites na Internet considerando potenciais meios para cometimento
de atos ilícitos. Os dados trafegados foram divididos em elementos recuperáveis, os
quais foram calculados pela mesma técnica utilizada na pesquisa de Xenakis et al.
(2014) cujo resultado fornecerá um percentual de elementos passíveis de serem
recuperados.
Em seguida foi descrita cada etapa do processo abrangendo a implementação
das atividades nos cenários que foram o escopo desta dissertação. Pela similaridade,
os cenários 1 e 3 foram agrupados e separados do cenário 2, o qual foi detalhado
separadamente. Foram destacadas as atividades criadas ou modificadas na
apreensão, pré-análise e aquisição de dados com detalhes sobre a aplicação da
rastreabilidade, obtenção do estado de funcionamento do dispositivo, aplicação de
proteção aos arquivos extraídos do smartphone e concessão do privilégio de
superusuário, quando aplicável.
A análise dos resultados foi dividida nos aspectos de preservação e
recuperação dos dados apresentando os critérios qualitativos e quantitativos, este
último adaptado da pesquisa de Xenakis et al. (2014).
Obteve-se como resultado que o processo possui ligação direta com a parte
técnica visto que a implementação incorreta pode afetar o resultado do processo
negativamente pela fragilidade na preservação ou recuperação dos dados. Além
disso, os dados tiveram a integridade e disponibilidade preservados em sua totalidade
e a recuperação de dados parcialmente realizada.
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5

CONCLUSÃO

Esta seção descreve a conclusão desta dissertação, apresentando as
contribuições, limitações e trabalhos futuros, respectivamente.

5.1

Contribuições
O processo contido nesta dissertação abordou a recuperação de dados em

aplicativos instalados em smartphones com funcionalidades de ocultação e destruição
de dados voltadas para a proteção de privacidade dos usuários. Sobre os aspectos
de preservação e recuperação de dados, os itens a seguir elencam as contribuições
obtidas:


A validação das atividades realizadas durante o trabalho pericial visando

evitar que possíveis provas geradas sejam invalidadas no âmbito jurídico. Com isso,
o examinador possui subsídios diante de uma corte para apresentar quais foram os
procedimentos executados, inclusive fornecendo detalhes sobre as modificações do
estado de funcionamento do smartphone.


Em situações em que o dispositivo se encontra bloqueado, porém com

o acesso de depuração ativado, pela obtenção do estado de funcionamento é possível
coletar diversas informações sobre os processos que estão em execução, aplicativos
instalados, informações de hardware e se o dispositivo possui privilégios de
superusuário habilitado. O examinador pode tentar contornar o bloqueio ou mesmo
avaliar se prossegue ou não com a aquisição de dados com base nas informações
adquiridas.


O conhecimento gerado sobre aplicações com funcionalidades

antiforenses com a execução prévia da etapa de pré-análise e as suas respectivas
atividades, antes da aquisição dos dados permite que as técnicas de destruição ou
ocultação de dados sejam evitadas, perito pode efetuar o direcionamento dos seus
esforços para melhorar o processo de aquisição de dados. Pelo levantamento de
particularidades técnicas, o trabalho pericial pode ser complementado com a aquisição
de dados em nível físico ou lógico e qual característica de ferramenta atenderia o
objetivo do trabalho. Por exemplo, a execução das atividades da etapa de pré-análise
no decorrer do processo proposto por Mehrotra e Mehtre (2013) auxiliaria a tomada
de decisão sobre efetuar a aquisição de dados, por aplicar diretamente a extração em
nível físico ao invés do lógico, que foi o utilizado. Essa decisão seria embasada no
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fato identificado que o aplicativo Wickr possui o parâmetro de autodestruição ativo e
elimina os dados do dispositivo. Diante disso, a obtenção de dados requeria uma
ferramenta em que a aquisição de dados fosse em nível físico, incluindo os espaços
não alocados na memória de armazenamento.


As informações fornecidas com a aplicação de rastreabilidade e a

implementação em modo temporário dos privilégios de superusuário permitiu entender
que a ferramenta Kingroot não afeta a partição /data. Isso é fundamental pelo
armazenamento dos aplicativos e respectivos dados do smartphone. Com isso,
identificou-se que esta ferramenta poderia apoiar a etapa de exame dos dados em
cenários de trabalhos periciais em que haja a possibilidade de obtenção do privilégio
de superusuário.


Um outro aspecto de contribuição está relacionado a forma de aplicação

de proteção de integridade dos dados, ao declarar formalmente a necessidade desta
atividade em um trabalho pericial e implementá-la tecnicamente, contribui com a
implementação de um controle que pode ser executado a qualquer momento após a
aquisição de dados para verificação sobre a integridade dos dados adquiridos do
smartphone.


Constata-se que apesar dos avanços obtidos em relação a recuperação

de dados no trabalho de Mehrotra e Mehtre (2013) com a recuperação de artefatos de
troca de mensagens instantâneas no aplicativo Wickr, ainda há a necessidade de
complemento das pesquisas pelo resultado parcial que foi obtido. Para os demais
aplicativos não houve como realizar uma comparação visto que não foram
identificados trabalhos na literatura pesquisada que envolveu esses aplicativos.


Nos aplicativos Telegram e Snapchat foi possível observar que embora

os desenvolvedores declaram que essas aplicações protegem a privacidade dos
usuários por meio de funcionalidades de destruição das mensagens trocadas,
identificou-se a data, horário e conteúdo de mensagens por meio da recuperação de
informações obtida nesta dissertação.


Os dados observados nos três aplicativos de navegação na Internet

permitiram identificar que dois deles (Dolphin e Firefox), mesmo com a ativação da
sua utilização em modo anônimo, houve a reconstrução das atividades realizadas pelo
usuário pela recuperação de dados obtida em sua maioria. Os resultados alcançados
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quanto ao navegador Chrome sugerem uma abordagem de atividades na etapa de
pré-análise voltada para a engenharia reversa de aplicativos.


Pôde ser observado, por fim, que o processo proposto contribui para

contornar as técnicas de ocultação e destruição de dados voltada para a proteção de
privacidade dos usuários e que podem comprometer a execução de um trabalho
pericial.

5.2

Limitações
O trabalho considerou dados de aplicativos instalados nos dispositivos

periciados e outros dados, tais como, SMS, contatos, conta Android, não foram
abordados nesta dissertação. A conclusão desta pesquisa aplica-se aos cenários nela
contidos devido ao alinhamento necessário entre a parte técnica e as etapas e
atividades previstas no processo. Porém, isso não significa que este processo não
possa ser utilizado em outros dispositivos, estados de funcionamento e versões do
Android ou ainda outro sistema operacional.
Devido ao DDMS ser uma ferramenta de depuração de aplicações não coleta
toda a memória do smartphone, tal como o Linux Extractor Memory (LIME), apesar
desta última ser invasiva ao ponto de ter que adaptá-la para funcionamento no kernel
do sistema Android. Cabe ressaltar a restrição sobre a necessidade de ativação do
privilégio de superusuário e da implementação do modo de depuração sem eles, pois
não há possibilidade de acesso aos dados do smartphone por meio da conexão com
a estação de trabalho forense.
A etapa de aquisição de dados é tratada em nível físico ou lógico não sendo
possível a utilização deste processo para outros níveis, tais como, JTAG ou Chip-off.
Diante disso, novas adaptações podem ser necessárias abrangendo esses
aspectos.

5.3

Trabalhos futuros
Com os resultados obtidos na realização deste trabalho, assim como o

conhecimento adquirido no desenvolvimento no decorrer desta dissertação, pode-se
sugerir os seguintes trabalhos a serem desenvolvidos:


Aplicação deste mesmo processo em cenários diferentes dos abordados nesta
dissertação abrangendo hardware (modelos e fabricantes diferente de
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smartphones e tablets), software (outras versões do sistema operacional
Android ou aplicativos com funcionalidades e técnicas antiforenses, tal como,
ocultação por criptografia ou contra-ataque para tentativa de acesso a dados).
Isso permitiria avaliar a aplicabilidade deste processo e o seu resultado quanto
a preservação e recuperação de dados aumentando a abrangência das
situações analisadas. De modo complementar, este processo poderia ser
aplicado aos mesmos cenários desta pesquisa, com a modificação do estado
de funcionamento dos dispositivos e técnicas e complementadas com uma
abordagem de engenharia reversa de aplicativos.



Realização de comparativos entre os dados recuperados dos aplicativos e
outros coletados no smartphone, tais como, contatos, chamadas telefônicas,
mensagens SMS, arquivos armazenados ou configurações. Com isso, poderia
ser analisado se esta correlação aumentaria o resultado de elementos
recuperados dos aplicativos utilizados pelo usuário.



Aprofundamento voltado para a automatização das atividades de aplicação da
rastreabilidade e obtenção do estado de funcionamento do aparelho
considerando a execução de scripts. Com a execução, não seria necessária a
intervenção manual para ativação do modo de depuração mesmo com o
dispositivo bloqueado.



Diante da criticidade sobre a necessidade do acesso privilegiado de
superusuário para a aquisição de dados em dispositivos móveis com o sistema
operacional Android, caberia o desenvolvimento de uma técnica universal e
menos invasiva, na qual seja possível detalhar a vulnerabilidade explorada
neste sistema para todas as versões. Com isso, haveria a diminuição da coleta
dos logs relacionados a atividade de aplicação da rastreabilidade, e
consequentemente, diminuiria a probabilidade de questionamentos sobre as
respectivas funcionalidades e execução.
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APENDICE A – Demonstração do processo técnico
O apêndice possui nas Figuras de 12 a 24 a apresentação das telas da etapa
de aquisição de dados no dispositivo. A etapa de pré-análise é demonstrada nas
Figuras 25 a 32 por meio do funcionamento dos aplicativos abordados nesta
dissertação. Nas Figuras de 33 a 36 são ilustrados os principais procedimentos do
processo de Faheem (2014). As tecnologias utilizadas são abordadas nas Figuras de
37 a 43. E por fim, nas Figuras de 44 a 49 são exemplificados os artefatos
recuperados.
Para a execução das atividades de aplicação da rastreabilidade e obtenção do
estado de funcionamento dos dispositivos houve a necessidade de implementação
técnica da ferramenta DDMS. A Figura 12 detalha as atividades recentes que estão
destacadas em amarelo no log gerado ao efetuar a atividade de obtenção do estado
de funcionamento do dispositivo.

Figura 12 – Aplicativos executados recentemente no dispositivo

Fonte: Elaborado pelo autor

Na Figura 13 estão os logs que foram coletados durante a aplicação de
rastreabilidade no smartphone. Na parte esquerda da figura é possível identificar o
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dispositivo que está sendo lido, na parte da direita os tipos de leitura que podem ser
efetuadas e abaixo os logs que estão sendo gerados em modo promíscuo. Esses são
os logs que devem ser salvos periodicamente e aplicados a proteção de código hash.

Figura 13 – Inicialização do DDMS para aplicação da rastreabilidade no dispositivo

Ativação em modo
promíscuo

Leitura do
dispositivo

Logs gerados contendo
data, horário e atividade
realizada

Fonte: Elaborado pelo autor

Na obtenção do estado de funcionamento do dispositivo foi possível identificar
a conta do gmail associada ao mesmo conforme apresentado na Figura 14. Apesar
de ser uma informação complementar, esta poderia ser utilizada por um examinador
para executar o procedimento de individualização do dispositivo.
Figura 14 – Conta do gmail associada ao dispositivo

Fonte: Elaborado pelo autor

90

Para verificar se a partição /data estava sendo afetada no decorrer
daintervenção manual no smartphone foi aplicado o filtro pela sua nomenclatura sendo
constatado que os procedimentos efetuados não interferiram em seus dados. A Figura
15 ilustra a tela do DDMS no decorrer da intervenção manual.
Figura 15 – Tela do DDMS no decorrer da intervenção manual

Durante a intervenção manual, foi filtrado por /data
para certificar que não houve registros de
modificações desta estrutura no decorrer do
manuseio do smartphone.

Fonte: Elaborado pelo autor

Para corroboração que este log registra as atividades que ocorrem no
dispositivo online, o aparelho foi reiniciado e aberta a câmera. Nas Figuras 16 e 17
são demonstradas ambas as atividades. A Figura 16 representa a ação de reiniciar o
dispositivo considerando que esta atividade foi reinicializada manualmente e que o
examinador por alguma necessidade precisou efetuar este procedimento.
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Figura 16 – Registro de reinicialização do dispositivo

Ao reinicializar o aparelho, são gerados registros que
podem comprovar que houve o desligamento do
dispositivo e devido a isso falha de leitura da
estrutura de dados /data.

Fonte: Elaborado pelo autor

A Figura 17 demonstra que o procedimento de abertura da câmera do
dispositivo foi acionada para alguma finalidade no decorrer do trabalho pericial.

Figura 17 – Registro de abertura da câmera do dispositivo

Fonte: Elaborado pelo autor
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Em obtenção do estado de funcionamento do dispositivo, a Figura 18 apresenta
após a execução da coleta da memória volátil as partições e o seu respectivo tamanho.
No DDMS, esta coleta pode ser obtida pela opção Device >> Dump Device State e
Dump App State.

Figura 18 – Resultado da coleta da memória volátil com as partições do dispositivo

Fonte: Elaborado pelo autor

A Figura 19 demonstra os processos que estão em execução no dispositivo
independente do seu bloqueio estar ativado ou não. Esta opção permite que seja coletada
esta informação. De posse dessas informações obtidas sobre o estado de

funcionamento do aparelho, o examinador pode tomar a decisão de qual ferramenta
utilizar para melhorar a recuperação dos dados e não prejudicar aspectos, tais como,
a integridade e disponibilidade.
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Figura 19 – Processos em execução no dispositivo por meio da coleta da memória volátil

Fonte: Elaborado pelo autor

Embora o dispositivo do cenário 2 estivesse bloqueado, nas Figuras de 20 a 24
é possível identificar que haviam aplicativos com funcionalidades antiforenses
instalados, bem como o aplicativo Kingroot que é utilizado para a ativação dos
privilégios de superusuário e os respectivos acessos que esses aplicativos utuilizam
no smartphone para o seu funcionamento. Além disso, também foi possível verificar
os locais de instalação e armazenamento desses aplicativos. Ainda foi possível listar
os aplicativos que estavam em execução no dispositivo. A Figura 24 possui um trecho
que demonstra esta situação.

Figura 20 – Aplicativo Wickr instalado no dispositivo mesmo bloqueado

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 21 – Aplicativo Firefox instalado no dispositivo mesmo bloqueado

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 22 – Aplicativo Snapchat

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 23 – Aplicativo Kingroot (privilégios de superusuário)

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 24 – Evidência dos aplicativos que se encontram em execução no dispositivo

Fonte: Elaborado pelo autor

96

Na etapa de pré-análise foram realizadas atividades voltadas para a
obtenção

de

conhecimento

e

o

entendimento

do

comportamento

de

funcionalidades dos aplicativos antiforenses identificados na etapa de apreensão
e escopo desta dissertação. A Figura 25 possui a demonstração do aplicativo
Dolphin e a forma de ativação de uma sessão para navegação anônima. Isso
ocorre por meio da ativação da opção “Incógnito” em português de Portugal, visto
que o para o celular Jixin 1000 (utilizado no cenário 3) não está ativada a
linguagem do português do Brasil.
Figura 25 – Aplicativo Dolphin/ Ativação da sessão Incógnito (anônima)

Fonte: Elaborado pelo autor

A Figura 26 ilustra o aplicativo Google Chrome e a forma de ativação de
navegação em modo anônimo. Destaca-se que a forma de ativação em modo
anônimo é semelhante para os navegadores que foram analisados nesta
dissertação.
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Figura 26 – Aplicativo Google Chrome/ Ativação da sessão anônima

Fonte: Elaborado pelo autor

Na Figura 27 são apresentados o aplicativo Firefox e a forma de ativação
da navegação em modo anônimo

Figura 27 – Aplicativo Firefox/ Ativação da sessão anônima

Fonte: Elaborado pelo autor

A Figura 28 possui a troca de mensagens por meio da ferramenta Wickr e
a inicialização do contador de 2 minutos para que o arquivo de som trocado entre
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usuários se autodestrua. O destinatário, após a abertura pela primeira vez, possui
mais 2 minutos para abrir o arquivo novamente.
Figura 28 – Aplicativo Wickr (Troca de mensagens)

Fonte: Elaborado pelo autor

A Figura 29 trata da configuração de autodestruição da aplicação Wickr que
é parametrizável em intervalos, sendo que para esta pesquisa foi escolhido o
prazo de 2 minutos para os experimentos. Isso é possível pelo usuário clicar na
opção “Default destruction”.

Figura 29 – Aplicativo Wickr (configuração de autodestruição)

Fonte: Elaborado pelo autor
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As Figuras de 30 e 31 abordam a configuração de autodestruição e de
abertura de uma sessão denominada “secreta” para o aplicativo Telegram que
destrói as mensagens em período customizado pelo usuário da aplicação.
Percebe-se que o envio e recebimento de mensagens é o mesmo que o de uma
sessão comum. A opção “Set self-destruction timer” permite que o usuário altere
o tempo de autodestruição das mensagens e de arquivos trafegados.

Figura 30 – Aplicativo Telegram (configuração de autodestruição e sessão “secreta”)

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 31 - Aplicativo Telegram (parametrização de autodestruição de mensagens)

Fonte: Elaborado pelo autor
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O aplicativo Snapchat autodestrói as mensagens em até 10 segundos,
porém neste aplicativo não foi identificada configuração de autodestruição que
está parametrizada para 3 segundos. A Figura 31 ilustra o funcionamento do
aplicativo considerando a lista de contatos e a necessidade de autenticação para
inicialização da sessão.
Figura 32 – Aplicativo Snapchat

Fonte: Elaborado pelo autor

As Figuras de 33 a 36 fornecem o detalhamento sobre o processo de
aquisição de dados com base no processo de Faheem (2014). Essas telas
permitem identificar desde a montagem da partição até o resultado do comando
para a geração do arquivo de imagem no cartão de dados. A Figura 33 demonstra
a listagem das partições do dispositivo utilizado no cenário 2. Em linhas gerais o
processo de Faheem (2014), é uma implementação técnica pelo sequenciamento
de comandos Linux que permitem o espelhamento de partições de dados de uma
unidade de armazenamento. A sequência de comandos consiste na listagem das
partições, montagem das mesmas, obtenção do privilégio administrativo e cópia
de dados indicando a origem e destino.
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Figura 33 – Listagem das partições do dispositivo

Partição que armazena dados dos
aplicativos instalados no dispositivo,
inclusive antiforenses

Partição de dados que
representa o cartão de dados
inserido no dispositivo para
gravação do arquivo de
imagem.

Fonte: Elaborada pelo autor

A Figura 34 contempla a obtenção do privilégio administrativo no dispositivo
considerando a execução do comando su.
Figura 34 – Execução do comando su

Fonte: Elaborada pelo autor
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A Figura 35, por sua vez, trata da montagem das partições para que possa ser
iniciada a aquisição de dados no dispositivo.

Figura 35 – Montagem das partições do dispositivo por meio do comando mount

Fonte: Elaborada pelo autor

Figura 36 – Geração do arquivo de imagem bit a bit contendo os espaços alocados e não
alocados na partição /data

Fonte: Elaborada pelo autor
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i

As Figuras entre 37 a 43 demonstram as principais tecnologias utilizadas
em funcionamento considerando a estação de trabalho forense com a distribuição
Santoku, a ativação do Android SDK Manager e do DDMS neste equipamento e a
inicialização da ferramenta Autopsy. A ativação do Android SDK Manager possui
a particularidade de inicialização das bibliotecas conforme a versão do sistema
operacional Android do dispositivo periciado. Na estação de trabalho forense a
opção do SDK Manager é inicializada por meio de clique na Faca >> Santoku >>
Development Tools >> Android SDK Manager.
Figura 37 – Instalação do sistema operacional Santoku (estação de trabalho forense)

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 38 – Ativação do Android SDK Manager na distribuição Santoku

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 39 – Ativação do DDMS na console da distribuição Santoku

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 40 - Passo 1 da importação do arquivo de imagem por meio da ferramenta Autopsy

Fonte: Elaborado pelo autor
Figura 41 - Passo 2 da importação do arquivo de imagem por meio da ferramenta Autopsy

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 42 - Passo 3 da importação do arquivo de imagem por meio da ferramenta Autopsy

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 43 – Passo 4 da importação do arquivo de imagem por meio da ferramenta
Autopsy

Fonte: Elaborado pelo autor
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De modo complementar as Figuras entre 44 a 49 apresentam fragmentos
que foram recuperados dos aplicativos e o layout da forma de funcionamento da
ferramenta Autopsy.

Figura 44 – Aplicativo Snapchat (Recuperação de dados de histórico de conversas entre
usuários)

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 45 – Aplicativo Snapchat (Recuperação de dados de histórico de conversas entre
usuários)

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 46 – Aplicativo Snapchat (Recuperação de dados de histórico de conversas entre
usuários)

Fonte: Elaborado pelo autor
Figura 47 – Aplicativo Wickr (Recuperação de dados de histórico de conversas entre
usuários)

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 48 - Aplicativo Firefox (Recuperação de dados de histórico de sites acessados)

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 49 - Aplicativo Dolphin (Recuperação de dados de histórico de sites acessados)

Fonte: Elaborado pelo autor

