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INTRODUÇÃO
• Poder Marítimo

“O Poder Marítimo é a capacidade 
resultante da integração dos recursos de 
que dispõe a Nação para a utilização do 
mar e das águas interiores, quer como 
instrumento de ação política e militar, 
quer como fator de desenvolvimento 
econômico e social”.

Doutrina Básica da Marinha, 
MARINHA DO BRASIL, 
2014. 
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Meios de exploração 
do mar, leito e subsolo

Poder Naval Marinha Mercante Infraestrutura Hidroviária

Indústria Naval Indústria Bélica Naval Indústria da Pesca
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INTRODUÇÃO
• Stuxnet worm - Irã (2009 - 2010)

O Worm que explorou um zero day do Windows para sabotar o 
programa nuclear do Irã. Desenvolvido por EUA e Israel.2

2 ZETTER, K. Contagem Regressiva até Zero Day. Brasport, 2017 (edição brasileira) 2014 (original).



INTRODUÇÃO
• Operação Orchard - Síria (2007)

Jatos israelenses bombardearam uma instalação nuclear suspeita no 
nordeste da Síria. Uma fábrica que estava sendo construída com Norte 
Coreanos.3

3 CLARKE, Richard A., KNAKE, Robert K. Guerra Cibernética: A próxima ameaça à segurança nacional e o que fazer sobre 
isso. Brasport, 2015 (edição brasileira) 2010 (original).

“…the commercial off-the-shelf 
microprocessors in the Syrian radar 
might have been purposely fabricated 
with a hidden “backdoor” inside. By 
sending a preprogrammed code to 
those chips, an unknown antagonist 
had disrupted the chips’ function and 
temporarily blocked the radar.”4

4 ADEE, Sally. The hunt for the kill switch. IEEE SpEctrum, v. 45, n. 5, p. 34-39, 2008.
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• Hardware Trojan

“According to a U.S. defense 
contractor who spoke on condition of 
anonymity, a “European chip maker” 
recently built into its microprocessors 
a kill switch that could be accessed 
remotely. French defense contractors 
have used the chips in military 
equipment, the contractor told IEEE 
Spectrum. If in the future the 
equipment fell into hostile hands, “the 
French wanted a way to disable that 
circuit,” he said.”5

5 ADEE, Sally. The hunt for the kill switch. IEEE SpEctrum, v. 45, n. 5, p. 34-39, 2008.



INTRODUÇÃO
• Hardware Trojan

6 ROBERTSON, J.; RILEY, M.  The Big Hack: How China Used a Tiny Chip to Infiltrate U.S. Companies. Bloomberg Businessweek

Supply chain attack – reportado pela 
Amazon.com Inc. às autoridades dos EUA. 

Minúsculo microchip, escondido em placas-mãe de 
servidores. 

Entrada furtiva em redes. 

Investigações: inseridos em fábricas controladas por 
empresas subcontratadas na China 

Sistemas críticos comprometidos:

• centros de dados do DoD dos EUA, 

• sistemas de operação de drones da CIA; e

• redes em navios de guerra da US Navy
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• Hardware Trojan
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TAXONOMIA
• Os tipos de guerra e seus domínios

Cinético

Definição não permite uma 
caracterização clara quanto ao 
domínio da guerra cinética. 

Recorremos ao significado de cinética.

Domínio da guerra cinética:

Mundo real – i.e. não virtual – sujeito 
a mudanças mediante a aplicação de 
forças.

Guerra Cinética:

“...a guerra praticada em terra, mar, ar e espaço. Todos os tanques, navios, aviões e 
soldados tradicionais são os protagonistas da guerra cinética.” (PARKS; DUGGAN, 2011)



TAXONOMIA
• Os tipos de guerra e seus domínios

Cinético

Ele
trô
nic

o
Domínio da guerra eletrônica:

Reside no espectro eletromagnético, 
mais especificamente nas faixas de 
frequência em que operam sensores 
– e.g. sistemas radar –, equipamentos 
de guerra eletrônica e sistemas de 
comunicação por ondas 
eletromagnéticas.

Guerra Eletrônica:

“... qualquer ação militar envolvendo o uso de energia eletromagnética, dirigida para 
controlar o espectro eletromagnético ou atacar o inimigo.”(SHELTON, 1998)



TAXONOMIA
• Os tipos de guerra e seus domínios

Cinético

Ele
trô
nic

o

Cibernético

Um mundo cibernético:

“... qualquer realidade virtual contida 
em um conjunto de computadores e 
redes.” (PARKS; DUGGAN, 2011)

Domínio da guerra cibernética:

Corresponde ao ambiente composto 
por todos os mundos cibernéticos 
existentes.

Guerra Cibernética:

“... combinação de ataques, defesas e operações técnicas especiais em redes de 
computadores.”(PARKS; DUGGAN, 2011)



TAXONOMIA
• Ataques Híbridos

Cinético

Ele
trô
nic

o

CibernéticoCiber-Cinético Ataques ciber-cinéticos:

Ofensivas originadas no domínio 
cibernético, com o objetivo de 
causar impactos diretos no 
domínio cinético.

Alvos: 

Sistemas onde computadores e redes de comunicação são utilizados para 
acionar ou controlar processos físicos



TAXONOMIA

Exemplos de Alvo: 
Sistemas de propulsão de navios (Hart, 2004); 
Sistemas de armas (Janer e Proum, 2014); 
Sistemas offshore de exploração petróleo (Wadhawan e Neuman, 2015); 
Estaleiros com sistemas da Indústria 4.0 (Arakaki, 2009).

Ataques ciber-cinéticos:



TAXONOMIA
• Ataques Híbridos

Cinético

Ele
trô
nic

o

CibernéticoCiber-Cinético Ciber-Eletrônico Ataques ciber-eletrônicos:

Ataques compostos em parte por 
ações de guerra eletrônica, 
contendo também elementos de 
guerra cibernética.

O espectro eletromagnético é utilizado pelo atacante para enviar um fluxo 
de dados ao processador do sistema alvo de forma a manipular seu 
processo computacional.
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Ataques ciber-eletrônicos:

Porta de entrada: os mesmos dispositivos de captação de ondas eletromagnéticas 
que o sistema alvo usa para cumprir sua função tática/operacional.

Exemplos de Alvo: 
Radar de vídeo digitalizado (Bole, Dineley e Wall, 2005);
Sistemas de Medida de Apoio à Guerra Eletrônica (MAGE) (Matuszewski, 2008)

MAE



TAXONOMIA
• Ataques Híbridos

Cinético

Ele
trô
nic

o

CibernéticoCiber-Cinético Ciber-Eletrônico

Eletro-Cinético

Multi-
domínio

Ataques multidomínio:

Ofensivas que permeiam os três 
domínios: cibernético, eletrônico e 
cinético.

Alvos: 

Sistemas que interconectam plantas físicas, sistemas computacionais e 
dispositivos/sensores que exploram o espectro eletromagnético.



TAXONOMIA
Ataques multidomínio:

Porta de entrada: os mesmos dispositivos de captação de ondas eletromagnéticas 
que o sistema alvo usa para cumprir sua função tática/operacional.

Exemplos de Alvo: 
Sistemas Integrados do Passadiço (Integrated Bridge System – IBS) 
(Bhatti e Humphreys 2017)

MAE

Componente 
cibernética: pivô 
entre domínios da 
guerras eletrônica e 
cinética.
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HOMOLOGAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS CIBERNÉTICOS 

Como garantir que um equipamento em uso pelo 
Poder Marítimo atende a um determinado conjunto de 
requisitos de segurança, permitindo afastar ou mitigar 

determinado conjunto de riscos de segurança 
cibernética?



HOMOLOGAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS CIBERNÉTICOS 

Desafios:

• complexidade da cadeia de produção; 

• indústria opera distante do monitoramento dos órgãos de 
Segurança e Defesa cibernética do Brasil;

• intricadas cadeias de produção que incluem a 
subcontratação de empresas baseadas em outros países;

• comportamento malicioso ativado por meio de operações 
não triviais, dificilmente identificados através de testes 
funcionais (associados às condições típicas de uso)



HOMOLOGAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS CIBERNÉTICOS 

Um caminho:

• Homologação e certificação de produtos cibernéticos: 
1 - Análise de riscos da aplicação;
2 - Especificação de requisitos, em função dos riscos.
3 - Ensaios de segurança: Procedimentos sistemáticos 
para verificar o atendimento de um conjunto de 
requisitos de segurança.

• Sistema de Homologação e Certificação de Produtos de 
Defesa Cibernética (SHCDCiber).



HOMOLOGAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS CIBERNÉTICOS 

Sistemas similares:

• Certification de Sécurité de Premier Niveau (CSPN) —
França;

•  Australasian Information Security Evaluation Program 
(AISEP) — Austrália e Nova Zelândia;

• Department of Defense Information Network Approved 
Products List (DoDIN/APL) — EUA.



HOMOLOGAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS CIBERNÉTICOS 

Análise critica:

• Programa de avaliação da conformidade não significa uma confiança 
total na segurança do objeto aprovado;

• Variações no cenário — mudanças na condição de segurança de um 
produto ou sistema;

Fatores adicionais, dependendo do sistema:
- O fornecedor possui um sistema de gestão de SI implantado?
- Desenvolvedores e produtores possuem credencial de segurança? 
- O fornecedor cumpre processos de proteção e descarte de dados 

sensíveis?
- O fornecedor da tecnologia mantém o núcleo de sua produção 

(conhecimento crítico para a produção) no país?
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CONCLUSÕES

• Discutimos como a guerra cibernética pode impactar diretamente o 
Poder Marítimo;

• Apresentamos uma taxonomia que estabelece classes de ataques 
híbridos que exploram os domínios cibernético, eletrônico e cinético;

• Ataques ciber-cinéticos, ciber-eletrônicos e multidomínio ampliam o 
espectro dos possíveis ataques cibernéticos;

• Domínio cibernético: parcela comum entre as três classes;

• Solução: Sistema de homologação e certificação de produtos cibernéticos 
— SHCDCiber.



PERGUNTAS

Obrigado!
alan.oliveira.sa@gmail.com

mailto:alan.oliveira.sa@gmail.com

