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Resumo 

Apesar de ainda continuar válida a expressão “quem detém a informação, detém o 

poder", a crescente importância das Tecnologias de Informação nas empresas ou 

organizações facilitam a espionagem industrial e de Estado através da interligação das 

suas redes com a Internet, o número de vulnerabilidades e ataques maliciosos se tornou 

cada vez mais frequentes. Nesse contexto que, o objetivo geral do presente trabalho da 

dissertação baseia-se na possibilidade de testar o uso das soluções UTM open source a 

ameaças e fatores que podem influenciar o desempenho da rede. O sistema pfSense e 

OPNsense foram utilizados como base para a elaboração desse ambiente e a avaliação 

da hipótese da investigação, foi feita um critério de seleção entre várias soluções e para 

o experimento das soluções foi utilizando um ambiente virtualizado. Uma avaliação que 

permite analisar determinados comportamentos de cada uma dessas soluções a ameaças 

e fatores que podem influenciar o desempenho da rede, para validar os sistemas e as 

configurações propostas. Os resultados obtidos no trabalho mostram que é possível o 

uso do pfSense assim como o OPNsense sobretudo nas pequenas e médias empresas, 

para grandes empresas pode ser utilizado na segmentação ou na proteção de alguma 

área específica dentro da empresa. 

 

Palavras-Chave: Segurança de redes, firewall, soluções UTM, firewall UTM, 

cibersegurança. 
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Abstract 

 

Although the expression “whoever holds the information, holds the power” remains 

valid, the growing importance of Information Technologies in companies or 

organizations facilitates industrial and State espionage through the interconnection of 

their networks with the Internet, the number of vulnerabilities and malicious attacks 

became more and more frequent. In this context, the general objective of this 

dissertation's work is based on the possibility of testing the use of UTM solutions to 

threats and factors that can influence the performance of the network. OPNsense were 

used as a basis for the elaboration of this environment and the evaluation of the 

investigation hypothesis, a selection criterion was made between various solutions and 

for the solutions experiment it was used a virtualized environment, an evaluation that 

allows to analyze certain behaviors of each one of these solutions to threats and factors 

that can influence network performance, to validate systems and proposed 

configurations. The results obtained in the work show that it is possible to use pfSense 

as well as OPNsense, especially in small and medium companies, for large companies it 

can be used in the segmentation or in the protection of a specific area within the 

company. 

 

Key Words: Network security, firewall, UTM solutions, UTM firewall, 

cybersecurity. 
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1. Introdução 
 

Esta dissertação visa o estudo e aprofundamento dos conhecimentos das 

tecnologias de segurança em rede, um problema que já não é novo, mas que continua a 

restringir as capacidades da comunicação em rede. O conhecimento da existência do 

problema e das limitações de ferramentas isoladas. 

A Internet se transforme num meio de compartilhamento de recursos, também 

usada para outros fins menos apropriados como por exemplo: fraude; roubo de 

informações sigilosas; ataques de negação de serviço; chantagem; engenharia; e, sempre 

com o objetivo de obter informações que possibilitem o acesso ao sistema alvo através 

da exploração de uma determinada vulnerabilidade entre outros tipos de crimes 

cibernéticos que possam ser causados contra as organizações e empresas [1]. Outra 

coisa importante há que ressaltar, que para construir como ponto tecnológico, é 

imperativo pensar na segurança como uma variável fundamental no seu trabalho diário 

tanto na vertente interna assim como externa. 

Também é importante reforçar a ideia de que a infraestrutura tecnológica é um 

dos pilares cruciais de suporte à gestão, porque qualquer que seja a operação e atuação 

de uma organização ou empresa moderna, é de extrema relevância a adequação dos 

sistemas de segurança. 

Além disso, segundo [2] os crimes cibernéticos podem ser causados tanto por 

atacantes internos como por externos, resultando em grandes prejuízos quer a nível 

financeiro assim como nos custos associados à interrupção do negócio, à perda de 

informação sigilosa, danos de reputação, podendo até originar ao encerramento de 

empresas. Da mesma forma que o estudo mostra que o risco cibernético é já um dos 

maiores problemas para as organizações e empresas em Portugal e no Mundo, tendo um 

impacto económico superior a 20% em perda de receitas, de clientes e oportunidades de 

negócio, sendo que esta ameaça tem vindo a crescer de forma acelerada a nível mundial. 

Sabe-se do mesmo modo que, de acordo com [3] os dados que foram partilhados 

por Rogério Bravo, inspetor chefe da brigada de cibercriminalidade informática da PJ 

sobre o aumento da sofisticação dos ataques informáticos, que alertou para o problema 

da limitação das ferramentas de combate por parte das autoridades e para a necessidade 

das organizações serem mais proativas.  
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Perante este constante aumento das ameaças cibernéticas, aliado à evolução de 

técnicas de ataques que visam explorar falhas, as organizações e empresas atualmente 

preocupam-se sempre em permitir o acesso necessário aos seus funcionários e de 

poderem realizar suas atividades sem comprometer a segurança organizacional. Uma 

opção mais comum tem sido de integrar soluções de segurança de forma isolada e com 

propósito diferente, como por exemplo: firewall; sistemas de deteção e prevenção de 

intrusões; antivírus; filtros de conteúdo; entre outras. Trata-se de uma boa alternativa, 

mas que pode elevar de uma forma incalculável os custos de implantação, uma outra 

coisa também é de não haver uma total garantia a respeito da compatibilidade das 

ferramentas isoladas. 

Nessa perspetiva, diante dos enormes custos, é que a cibersegurança se 

transforma numa necessidade atual de empresas e organizações. Grande parte das suas 

atividades é suportada por sistemas informáticos que se baseiam na infraestrutura de 

rede e envolvem diversas comunicações internas e externas, aumentando o risco de 

ocorrência de ciberataques. A deteção e prevenção de ciberataques pode e deve efetuar-

se em vários domínios, sendo gerenciamento de ameaças em rede um domínio 

privilegiado de atuação para agir em conformidade com a interpretação do tráfico em 

rede deve merecer da parte das empresas e organizações uma atenção especial, por ser 

uma rede de comunicações, um vector de ciberataques privilegiado. Existem atualmente 

várias soluções para cibersegurança por gerenciamento unificado de ameaças, 

comerciais assim como open-source, sendo que as soluções open source o foco desta 

dissertação. Pretende-se estudar e fazer uma análise comparativa entre duas soluções 

UTM para monitorização de rede por parte dos mecanismos de defesa de ataques 

cibernéticos. Deverão ser implementados cenários baseados em situações reais que 

permitam estudar e comparar as soluções identificadas através das propriedades 

definidas para a sua escolha. 

O objetivo geral do presente trabalho da dissertação baseia-se na possibilidade 

de testar uso das soluções UTM a ameaças e fatores que podem influenciar o 

desempenho da rede, através de uma análise comparativa entre duas soluções UTM 

open source, de modo, a verificar se estão preparados para atender de forma satisfatória 

e produzir um efeito na deteção, prevenção e monitorização de rede por parte dos 

mecanismos de defesa de ataques cibernéticos. 



3 
 

Para a realização do objetivo proposto, é necessário um método de 

investigação baseado no estudo abrangente da literatura diversa das tecnologias de 

segurança em rede e exploratória devido, principalmente, à identificação dos fatores 

condicionantes para sua implementação numa organização ou empresa. 

A estrutura deste documento reflete a sequência do trabalho realizado de forma a 

alcançar os objetivos propostos. Encontra-se repartido em vários capítulos cujo 

conteúdo se encontra sumariamente de seguinte forma: 

Constam logo no segundo capítulo como “Tecnologias e ameaças a 

segurança em rede”, onde é efetuada a descrição de informações de segurança, 

ameaças e tecnologias de segurança em rede como: Reativa, preventiva, de Estado do 

Sistema e por controlo existentes, como base nisso é feita uma análise crítica sobre 

tecnologias isoladas com foco em apresentar soluções integradoras com ideias 

inspiradoras para realização do presente trabalho. 

No terceiro capítulo, “Tecnologias integradoras UTMs e hipótese de 

investigação”, é efetuada a descrição da tecnologia, apresentação de algumas 

soluções open source e critérios utilizados para escolher duas soluções entre várias 

para avaliação do trabalho e formulação da hipótese de investigação. 

No quarto capítulo, “Modelo de avaliação de soluções UTMs” é descrita 

todo o processo e testes realizados para avaliação das soluções escolhidas. 

No quinto capítulo, “Análise de resultados” são apresentados os resultados 

obtidos das duas soluções selecionadas e efetuada uma análise comparativa. 

No sexto e último é elaborada uma síntese de todo o trabalho efetuado dando 

ênfase aos resultados obtidos e respetivas contribuições, e ao cumprimento e 

satisfação do objetivo e com a confirmação da hipótese inicialmente propostos. 
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2. Tecnologias e ameaças à segurança em rede 
 

Este segundo capítulo caracteriza-se, na sua essência, pela descrição de 

segurança em rede, ameaças e tecnologias de segurança em rede como por exemplo: 

Reativa, Preventiva, de Estado do Sistema e por controlo existentes, com o objetivo de 

realizar uma análise crítica das tecnologias isoladas com foco em apresentar soluções 

integradoras e ideias inspiradoras para a realização do presente trabalho.  

 2.1. Contextualização 
 

Podemos dizer que hoje em dia, com o crescimento das tecnologias de segurança 

em rede, a sua nova estrutura e as características gerais, é fundamental salientar que os 

ambientes internetworking que interligam diferentes redes de computadores, funcionam 

com base no ATAM protocol específico chamado TCP/IP, e no âmbito da segurança em 

rede enquadram-se políticas, práticas e tecnologias utilizadas para defender/prevenir 

ataques ou ameaças aos recursos que podem ser acessados dentro de uma rede. 

Segundo [4], segurança de redes é um termo muito amplo que abrange a 

proteção dos dados armazenados e dos que transitam na rede de computadores contra a 

divulgação não autorizada, modificação acidental ou intencional.  

A perfeita segurança no sistema de rede é aquela que consegue proteger 

quaisquer bens da empresa ou organização, portanto devemos prevenir ou reduzir a 

probabilidade de danos ao hardware, software e aos dados. Os motivos que levam os 

atacantes a realizar ataques são bastante diversos, variando de simples brincadeiras 

podendo ir até ações criminosas muito sofisticados. Os danos podem ser provenientes 

de diferente motivação como:  

Demonstração de poder: forma de mostrar responsáveis das organizações de 

que são vulneráveis e que podem ser alvos de ataques. Que é uma forma de vender 

serviços ou chantageá-los para que essa informação não seja utilizada por terceiro. 

Prestígio: forma de demostrar perante os outros, que pode invadir qualquer 

sistema e tornar serviços inacessíveis. 

Motivações financeiras: forma de recolha de informação sigilosas de usuário 

qualquer para possíveis golpes. 
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Motivações ideológicas: ataque cometido a pessoas com ideias contrárias a uma 

determinada ideologia. 

Motivações comerciais: ataque direcionados a empresas concorrentes, com o 

objetivo de deixar serviços indisponível para os clientes e que pode comprometer a 

reputação da organização ou empresa.  

  

Perante o crescimento da Internet e o aumento das ameaças cibernéticas, obriga-

se a utilização das novas tecnologias computacionais nas empresas e organizações e no 

meio doméstico, aumenta-se a necessidade de garantir a confidencialidade, integridade e 

disponibilidade dos recursos dispostos em rede. 

 Confidencialidade – que é a garantia de que somente a pessoas autorizada terá 

acesso aos dados ou recursos da empresa; 

 Integridade – que é garantia de que a informação não seja alterada por pessoas sem 

autorização, sem ser detetada;  

 Disponibilidade – que é a garantia de que os dados ou recursos estarão disponíveis a 

qualquer momento para a pessoa devidamente autorizada. 

Também é de salientar que a segurança tem por objetivo:  

 Controlar e identificar usuários com acesso ao sistema de uma organização e 

empresa, evitando acesso às informações não autorizadas; esta forma, é possível 

prevenir o roubo ou utilização indevida dos recursos do sistema;  

 Proteger a rede da organização contra-ameaças tanto internas como externas que 

possam causar riscos ou danos ao sistema da organização, com base numa análise 

dos processos e monitorização das atividades estranhas, somente assim é possível 

tratar da forma mais apropriada;  

 Garantir privacidade nas comunicações; permitindo acesso remoto dos usuários ou 

colaboradores ao sistema da organização, e deve ser feito com a autorização do 

administrador, sem que haja comprometimento da segurança nem que traga riscos a 

infraestrutura da organização. 

Portanto uma Tecnologia de Segurança de redes das organizações, deve ser 

estruturada de forma adequada, para combater ameaças que possam afetar sistemas de 

informação da organização, tais como: ameaças do ambiente; erros humanos; fraudes; 
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indisponibilidade; falhas em sistemas ou nos diversos ambientes computacionais. Para 

cumprir esses objetivos, as tecnologias devem garantir os três princípios básicos da 

Integridade, Confiabilidade e Disponibilidade, [5]. 

Se assim é, neste secção independentemente da escolha do tipo de tecnologia 

usada, ao conectar o seu computador à rede da organização ela pode estar sujeita a 

ameaças de segurança, tais como: exploração de vulnerabilidades, varredura em redes 

(Scan), força bruta (Brute force), modificação de dados, repetição, intercetação de 

tráfego (Sniffing), disfarce, repúdio, negação de serviço (DoS e DDoS) [6] e 

ultimamente temos também o ransamware. 

2.2. Ameaças à segurança 
 

O problema das ameaças e ataques à segurança é uma preocupação constante 

para os CEO das empresas e organizações devido ao rápido aumento das técnicas dos 

ataques no contexto informático, e qualquer ação efetuada com o intuito de 

comprometer a segurança do fluxo de informação entre duas entidades. Como por 

exemplo: spam, malware, técnicas de engenheira social, phishing etc. 

Considerando a situação mais simples, em que um emissor envia uma mensagem 

a um receptor com informação confidencial, o atacante no meio pretende efetuar um 

ataque à esta comunicação, a ação pode ser levada a cabo sobre [6]: 

 a mensagem;  

 o canal de comunicação;  

 a infraestrutura do emissor ou do receptor. 

Figura 1:Esquema de um ataque a uma mensagem 

 

Fonte: adaptado do autor [6] (Hugo Magalhães e Alberto Grilo) 
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No entanto, podemos dizer que em algumas situações, o atacante é o próprio 

emissor ou receptor, por isso, pode existir uma entidade independente, em quem ambos 

confiem (TTP – trusted third party), para auxiliar a comunicação. Estes fluxos de 

informação podem estar sujeitos à seis categorias de ataques: modificação, repetição, 

interceção, disfarce, repúdio e negação de serviço (denial of service). [6] 

2.1.1. Exploração de vulnerabilidades 
 

Uma vulnerabilidade é uma falhas que se encontra num determinado sistema e 

que, quando é explorada por um atacante, pode resultar em uma violação de segurança. 

As vulnerabilidades podem ser originadas por: falhas no projeto, na implementação ou 

na configuração de programas, serviços ou equipamentos de rede. A exploração ocorre 

quando um atacante explora falhas para executar ações maliciosas, como, invadir um 

sistema, acessar informações confidenciais, disparar ataques contra outros 

computadores ou tornar um serviço indisponível. 

2.1.2. Varredura em redes (Scan) 
 

Este tipo de ameaça consiste em efetuar buscas minuciosas em redes, com o 

objetivo de coletar informações sobre os computadores ativos, e que pode ir até 

encontrar serviços disponibilizados, programas instalados e até saber versões dos 

programas. Com base nas informações coletadas é possível associar possíveis 

vulnerabilidades aos serviços disponibilizados e aos programas instalados nos 

computadores ativos detetados.  

2.1.3. Força bruta (Brute force) 
 

Ataque de força bruta ou brute force, consistem numa tentativa e erro com base numa 

lista de informações para encontrar possíveis credencias de usuário legítimo, com isso, 

pode executar processos para acessar sites, computadores e serviços etc., com os 

mesmos privilégios é possível entrar em qualquer computador ou serviço que seja 

acessível via Internet com um simples nome de usuário e uma senha. 
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2.1.4. Modificação de dados 
 

Consiste na modificação dos dados da mensagem em circulação (Figura 2). A 

modificação pode ocorrer de duas maneiras acidental ou maliciosa, por exemplo, num 

negócio, um agente não autorizado modifica uma encomenda de dez unidades por parte 

de uma entidade para 1000 unidades. [6] 

Figura 2: Esquema de um ataque de modificação 

 

Fonte: adaptado do autor [6] (Hugo Magalhães e Alberto Grilo) 

2.1.5. Repetição 
 

É um ataque que acontece quando uma operação já finalizada é repetida várias 

vezes, sem autorização, de modo a obter o mesmo resultado (Figura 3). Considere, por 

exemplo, o caso em que um fornecedor utiliza de forma sucessiva os dados enviados 

para efetuar o pagamento de uma compra, obtendo de forma ilícita vários pagamentos 

adicionais. 

Figura 3: Esquema de um ataque de repetição 

 

Fonte: adaptado do autor [6] (Hugo Magalhães e Alberto Grilo) 
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2.1.6. Intercetação de tráfego (Sniffing) 
 

É um processo de ataque que ocorre quando se verifica o acesso não autorizado 

a uma mensagem de que esta a circular numa rede, que, contudo, não tem a 

possibilidade de o alterar (Figura 4). Um exemplo desse ataque é a escuta ou 

visualização da informação trocada entre uma empresa e a sua filial por uma empresa 

concorrente. 

Figura 4: Esquema de um ataque de intercepção 

 

Fonte: adaptado do autor [6] (Hugo Magalhães e Alberto Grilo) 

2.1.7. Disfarce 
 

Este tipo de ataque consiste em fazer o sistema achar que é genuíno com 

credenciais falsas perante um determinado interlocutor (Figura 5). Isto pode acontecer, 

por exemplo, quando um usuário não autorizado assume a identidade de outra pessoa 

com o intuito de prejudicar o detentor daquela identidade. 

Figura 5: Esquema de um ataque de intercepção 

 

Fonte: adaptado do autor [6] (Hugo Magalhães e Alberto Grilo) 
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2.1.8. Repúdio 
 

Este tipo de ataque consiste em recusar a participação numa determinada 

comunicação ou operação quando de facto se fez parte dela. Acontece por exemplo no 

envio de uma mensagem com uma ordem de pagamento de um serviço ou quando um 

vendedor nega ter recebido o cancelamento de uma encomenda. 

Figura 6: Esquema de um ataque de repúdio 

 

Fonte: adaptado do autor [6] (Hugo Magalhães e Alberto Grilo) 

2.1.9. Negação de serviço (DoS e DDoS) 
 

O ataque de negação de serviço ou DoS (Denial of Service) que pode ser 

definido como um ataque de inundação de segmentos TCP SYN na tentativa de tornar 

um serviço ou sistema indisponível, para os seus usuários legitimos, isso significa 

sobrecarregar os recursos do sistema com pedidos. Enquanto DDoS é utilizado de uma 

forma distribuída, ou seja, quando um computador não é suficiente para tornar 

indisponível os recursos de um determinado sistema, vários computadores podem ser 

mobilizados, que são computadores comprometidos por falhas de segurança, 

comandado pelo atacante, e esses computadores podem ser chamado de agente escravos 

ou zombis, para gerar tráfego de ataque de negação de serviço distribuído, ou DDoS 

(Distributed Denial of Service).  

O objetivo principal destes ataques não é invadir e nem coletar informações, mas 

sim consumir recursos do sistema com pedidos até que este fique indisponível. 
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Figura 7:Abertura de uma conexão TCP 
Figura 8: Esquema de ataque de DoS 

 

 

Estas categorias mencionadas por [6], podem ser agrupadas em duas classes de 

acordo com a metodologia utilizada no acto de ataque: os ataques activos e os ataques 

passivos (Figura 9). 

 

Figura 9: Classificação dos ataques de acordo com a metodologia 

                          

2.1.10 Ransamware 
 

O ransamware é um tipo de ataque que tem por objetivo encriptar ou sequestrar 

os dados de um determinado computador da máquina vítima, e que pode até espalhar na 

rede para os outros computadores, e que exige um resgate para devolução dos dados. 

Geralmente esse resgate o pagamento é feito por moedas digital, de preferência o 

Bitcoin [7]. 

E outra coisa é que, infeção deste ataque pode propagar de diversos forma:  
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O que é através de anexo de e-mail com malware ou pode ser fazer o usuário ao 

clicar em links ou abrir arquivos com malware. O ransamware pode ser dividido em 

dois tipos [7]: 

 Ransomware Locker: impede que você acesse o equipamento infetado. 

 Ransomware Crypto: impede que você acesse aos dados guardado no 

equipamento infetado, geralmente usando criptografia.  

2.2. Segurança reativa 
 

2.2.1. Firewall 
 

Firewall é um software que bloqueia a entrada através de redes públicas. pode 

até mesmo ser um Modem ou Routers que incorpora política ACL entre as duas redes 

[8]. 

A definição de Firewall apresentada por [9], descreve que a Firewall como um 

ponto entre duas ou mais redes, que pode ser um único componente ou um conjunto de 

componentes, através do qual passa todo o trafego, permitindo assim o controlo, 

autenticação e registro de todo o trafego. A Firewall, não é apenas utilizada para 

proteção de uma rede privada ou publica, suas aplicações também podem ser 

empregadas num ambiente corporativo para a separação de grupos de trabalho ou sub-

redes. Na Figura 11, pode observar-se que a Firewall, serve como meio de proteção para 

troca de dados entre as redes, fazendo controlo de acesso, registo de tráfego e 

autenticação. [9]. Para [10], as Firewalls podem ser classificadas em três categorias, são 

elas: filtros de pacote, filtros de estado e gateway s de aplicação. 

 
Figura 10: funcionamento de gateway de aplicação ou proxy de serviços 

Fonte: adaptado do autor [6] (Hugo Magalhães e Alberto Grilo) 
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 Filtro de pacote: cada pacote é verificado individualmente e então sua passagem 

é verificada a fim de ser negada ou liberada, com base em regras que são 

especificadas pelo administrador. 

 Filtro de estado: este filtro trabalha de forma mais eficiente que o filtro de 

pacote, 

onde ele analisa o tráfego de dados e verifica se os padrões utilizados estão de 

acordo com as regras especificadas. 

 Gateway de aplicação: é um servidor de aplicação, no qual controla todos os 

dados, tendo vantagens sobre a maneira que permite o tráfego direto aos 

servidores. Quando combinados o gateway de aplicação e roteadores de 

filtragem de pacotes, podem-se obter níveis mais altos de segurança e 

flexibilidade. 

2.2.2. Anti-Malware 
 

Para garantir a segurança um Anti-Malware, mantém o controle de vírus e outro 

software malicioso. Com base em duas técnicas de deteção de vírus por assinaturas ou 

heurística:  

i. A Primeira técnica usa assinaturas de vírus para detetar a presença de um 

código maliciosos (mecanismo semelhante utilizado pelo IDS/IPS). Por isso as 

assinaturas devem ser atualizadas regularmente para que possa efetivamente 

detetar e parar quaisquer novos vírus. 

ii. A Segunda técnica utilizada baseia-se em heurísticas, que são regras de 

comportamento. Um vírus pode apresentar uma determinada ação, o software 

Anti-Malware tenta pará-lo, comparando o seu comportamento com certos 

padrões que podem indicar a presença de uma ameaça. Outros indicadores de 

risco incluem mudanças estranhas no tamanho do arquivo (particularmente em 

arquivos do SO), diminuições bruscas de espaço disponível no disco rígido ou 

alterações no tempo de arquivo ou carimbos de data [11]. 
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2.3. Segurança preventiva 
 

2.3.1. IDS/IPS 
 

Um sistema de deteção de intrusão (Intrusion Detections System - IDS) possui 

um mecanismo que tem como principal objetivo detetar atividades suspeitas, 

impróprias, incorretas, ou tentativas de intrusões em redes de computadores, tornando-

se um elemento essencial em um ambiente corporativo. O IDS trabalha como um 

sistema de alarme contra as intrusões, podendo realizar a deteção com base em alguns 

tipos de conhecimentos, como assinaturas ou comportamento sendo o baseado em 

assinatura o mais comum [9]. 

 Baseada em Conhecimento (também chamado de assinaturas) analisa a atividade 

em busca de padrões de ataque ou de intrusão conhecidos. É um método 

bastante eficiente porque a taxa de falsos positivos é baixa. A sua limitação 

reside no facto de assumir que tudo o que não foi conhecido não é perigoso e 

deixa passar. 

 Baseada em comportamento: deteta desvios à normalidade no comportamento 

dos utilizadores ou grupo de utilizadores. Este tipo de deteção tem como 

principal vantagem a possibilidade de detetar novas formas de ataques e 

intrusões. Por sua vez, este método tem dois grandes problemas: a definição do 

que é o comportamento normal do sistema em análise e a geração de muitos 

falsos positivos se foi mal configurado. 

Os sistemas IDS que capturam o tráfego somente para análise tem sua operação 

em modo passivo, não sendo possível gerenciar o tráfego de pacotes na rede. De acordo 

com [9] já os IPS que operação em modo inline diferente da operação passiva na forma 

de captura de tráfego, sendo capazes de detetar e prevenir os ataques. Esses sistemas 

que operam no modo inline são chamados de sistemas de prevenção de intrusão 

(Intrusion Prevention System - IPS). 

Os IPS são capazes de finalizar as conexões enviando mensagens do tipo “drop” 

antes que cheguem ao destino, da mesma forma que acontece nas atividades de um 

firewall, diferentemente do que acontece com os IDS com operação em modo passivo, 

onde possuem formas de atuação normalmente com o envio de mensagens “TCP reset”, 

possibilitando ao ataque chegar ao destino. 
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Existem dois tipos primários de IDS, baseado em host chamado de (Host-Based 

Intrusion Detection System - HIDS) e o baseado em rede (Network-Based Intrusion 

Detection System - NIDS). A evolução das tecnologias permite ainda desenvolvimento 

de IDS híbrido (Hybrid IDS). 

2.3.1.1 HIDS 
O sistema de deteção de intrusos baseado em host faz o monitoramento do 

sistema, com base em informações de arquivos de logs ou de agentes de auditoria. O 

HIDS pode ser capaz de monitorar acessos e alterações em importantes arquivos do 

sistema, modificações nos privilégios dos usuários, processos do sistema, programas 

que estão sendo executados, uso da CPU, entre outros aspectos, como a detecção de port 

scanning [12]. 

2.3.1.2 NIDS 
O sistema de detecção de intrusos baseado em rede monitora a atividade do 

tráfego em um determinado segmento de rede, utilizando normalmente suas interfaces 

de rede em modo promíscuo. A detecção é feita com a captura dos pacotes e análise 

comparativa com padrões ou assinaturas conhecidas pelo NIDS. 

Uma da característica importantes dos NIDS é a sua capacidade de detectar os 

ataques em rede em tempo real, pois pode capturar todos pacotes referentes ao ataque, 

mas para analisar e responder ao mesmo tempo que o ataque está a ser executado, será 

difícil. 

2.3.2. Honeypots e honeynets 
 

É importante numa organização ou empresa a construção de ambiente 

alternativo para elaboração de testes com base nas vulnerabilidades existentes. 

Monitorar as ações realizadas pelos atacantes isso irá permitir uma visão melhor para 

análise do problema e como corrigi-lo, para poder prevenir futuras tentativas de ataques. 

A seguir serão apresentados os principais conceitos das tecnologias Honeypots e 

Honeynets, que permitem esta postura.  

 

2.3.2.1 Honeypots 
 

É uma ferramenta diferente das outras para segurança em rede, Honeypots não 

possuem o objetivo exato de impedir uma invasão, mas de disponibilizarem ataques. 
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Seu funcionamento ocorre no momento de uma tentativa de ataque, ou na efetivação 

deste. Segundo [13], define-se sucintamente um Honeypot como um recurso de 

segurança o qual o objetivo é ser sondado, atacado ou comprometido.  

Também [14] chama Honeypot “pote de mel” uma ferramenta ou sistema criado 

com objetivo de enganar um invasor e fazê-lo pensar que está a invadir um ambiente 

real. Quando está a penetrar dum ambiente simulado. 

Ainda de acordo com [13], o Honeypot é um sistema que será testado, atacado e 

invadido, não importando dos recursos que estão sendo utilizados, seja um sistema de 

produção real. O que realmente importa são as características dos recursos que estão a 

ser alvo de ataques.  

A tentativa dos ataques poderá ser analisada a partir dos dados coletados pelo 

administrador da rede, para descobrir as falhas de segurança e vulnerabilidades de seu 

sistema. Como se sabe o Honeypot não possui atividade produtiva ou autorizada, por 

isso qualquer pacote que entrar e sair é considerado um vírus, tanto scan ou um ataque. 

Por esse motivo que os Honeypots têm um baixo número de falso-positivos, fazendo 

com que o administrador detete ataques com mais facilidade. Os Honeypots também 

não fazem nenhum tipo de prevenção e pode fornecer informações adicionais de valor 

inestimável.  

Segundo [14] os Honeypots se dividem em dois tipos, de pesquisa e de 

produção. 

a. Honeypots de pesquisa 

Os honeypots de pesquisa são ferramentas de pesquisa programadas para 

observar as práticas de atacantes ou invasores, facilitando assim análises detalhadas de 

suas intenções, para identificar ferramentas utilizadas e vulnerabilidades exploradas. 

Eles são mais utilizados para fins de analise de segurança, ou por empresas de proteção 

contra-ataques. Esse tipo de honeypot funciona fora da rede local da empresa ou 

organização, sendo que, uma configuração mal feita pode resultar em novos ataques. 

b. Honeypots de produção 

Os Honeypots de produção são utilizados em redes de produção como 

complemento que substitui os sistemas de detecção de intrusão. Com a finalidade de 

analisar e detetar ataques numa rede, consequentemente para que o administrador tome 



17 
 

as devidas medidas de prevenção o mais rápido possível. Os honeypots de produção são 

mecanismos utilizados por empresas ou organizações que pretendem proteger suas 

redes contra-ataques. 

Os honeypots podem ainda ser classificados em dois níveis de serviços e que são 

as suas formas de operação [14]. 

 Baixa Interação 

Os honeypots de baixa interação são soluções e serviços de rede que são 

emulados, onde o sistema real subjacente é inacessível, impedir que o atacante 

comunica com o sistema real. Sua instalação e configuração são muito fáceis, pois sua 

arquitetura é simples com funcionamento básico. 

 Alta interação 

Os honeypots de alta interação são dispositivos que atuam como servidores com 

serviços de rede reais e totalmente acessíveis. Que o atacante pode invadir e ter total 

controle sobre esses tipos de sistemas, podendo oferecer um grande risco ao sistema. 

O honeypot deve ser implementado em um local com grande controle da rede através de 

métodos de prevenção e detecção de intrusão. Sua implementação é mais complexa, 

porém permite coletar uma vasta quantidade de informações sobre qualquer ataque. 

O Honeypot pode ser implantado dentro da rede interna, que pode ser localizado 

por detrás de um Firewall na internet, localizada na frente do Firewall, ou na DMZ 

(Zona Desmilitarizada). 

2.3.2.2 Honeynets 
 

O conceito de honeynet iniciou-se em 1999 quando Lance Spitzner, fundador do 

Honeynet Project, publicou um trabalho “To Build a Honeypot”. O intuito era perceber 

ideais por trás das ferramentas usadas, táticas e a motivação dos atacantes. 

Honeynet permite monitorar, analisar e capturar todo pacote de entrada ou saída 

numa rede de forma controlada. 

Segundo [14] honeynet é composto por um conjunto de honeypots que simulam 

uma rede de produção, que é implementado para que as suas atividades possam ser 

monitoradas, gravadas e, em certo ponto, controladas. É uma infraestrutura de rede com 
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a finalidade de ser invadida, deste modo todo tráfego de entrada ou saída do gateway ou 

router é considerada uma invasão. 

De acordo com [13], após comprometimento, a Honeynet pode ser estudada para 

compreender as características dos ataques, os softwares utilizados, as táticas e as 

motivações dos atacantes a cometerem tal erro. 

As honeynets podem dividir-se em honeynets reais e virtuais, que se decernem de 

seguinte.  

 

 Honeynets reais: honeynet reais são compostas por conjuntos de dispositivos, 

incluindo honeypots, mecanismos de contenção de alerta e de coleta de 

informações físicos. Para exemplificar, pode se dizer que honeynets reais é 

composta por diversos computadores, cada um poderia conter um honeypot tais 

como: Firewall, IDS e IPS. As vantagens de utilizar honeynets reais é de baixo 

custo por dispositivo e os atacantes envolvem com ambientes reais. Também 

apresenta desvantagens, como a sua manutenção que é muito complexa de 

trabalhar, porque apresenta uma necessidade de espaço físico e o custo é alto. 

 Honeypets virtual: honeynets virtuais baseiam-se na ideia de fornecer todos os 

componentes de um honeypot implementados em um número reduzido de 

dispositivos físicos. Para concretizar tal ideia, normalmente é utilizado um único 

computador com um sistema operacional instalado, que serve de base para a 

execução de um software de virtualização como o VMware, VirtualBox entre 

outros. A vantagem de se utilizar uma honeynet virtual é a manutenção, pois não 

há necessidade de um espaço físico maior para os equipamentos e apresenta o 

custo final mais baixo. As desvantagens são o alto custo por dispositivo, pois são 

necessários equipamentos mais robustos para um bom desempenho 

da honeynet, e o atacante pode ter acesso a outras partes do sistema, porque tudo 

é compartilhado de um mesmo computador e o mesmo pode perceber que está 

interagindo com um ambiente falso de uma rede virtual. 

 

 

 

http://www.profissionaisti.com.br/2013/09/virtualizacao-e-a-ti-verde-sustentavel/
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2.3.3. Atualizações automáticas – Patches 
 

Patches são programas de computador que tem com principal objetivo atualizar 

falhas no sistema ou vulnerabilidades que podem afectar de forma direta a segurança e 

não só de software, com isso, é possível melhorar sua performance contra-ataques. 

Como se sabe que os programas são projetados por pessoas, e as pessoas podem 

cometer erros nos momentos de desenvolvimento. 

Por isso os Patches visam minimizar riscos de bugs ou vulnerabilidades, sempre 

os desenvolvedores responsáveis pelos sistemas disponibilizam periodicamente 

atualizações, conhecidas como patches que ajudam as empresas a melhorarem seus 

produtos. Pode-se dizer que existem 3 razões principais para manter os softwares 

sempre atualizados: 

1. Problemas lógicos no software: Pode haver problemas lógicos em seu 

desenvolvimento que podem levar a maus resultados. As equipes 

responsáveis pelo desenvolvimento do aplicativo podem fornecer 

correções pontuais baseados para evolução do sistema ou correção de 

eventuais falhas encontrado; 

2. Problemas de segurança no software: São problemas que podem 

comprometer a confidencialidade, integridade ou disponibilidade das 

informações nas organizações; 

3. Softwares com necessidades de atualizações regulares para poder manter 

um bom funcionamento: Como no caso de aplicação de segurança 

(Antivírus). Que sabemos diariamente surgem novos vírus e ameaças, o 

que pode representar uma grande ameaça para as organizações; 

Para considerar essas informações, é o dever de todo responsáveis pela 

administração de sistema de definir uma solução que vise criar mecanismos para 

identificação e atualizações dos softwares dentro da organização. 

2.3.4. Deteção de Vulnerabilidade 
 

São ações feitas para prevenção, deteção e tratamento de riscos que deve ser 

parte da rotina da equipe de segurança para garantir os quais? Essas ações são feitas 

para detetar possíveis ameaças no sistema antes da ocorrência dos ataques, evitando a 
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causa de danos graves em relação ao sector critico do negócio da organização. Estes 

tipos de teste normalmente são realizados com ferramentas automatizadas com bases de 

dados das vulnerabilidades conhecidas. 

Sempre é recomendado a correção automático ou manual das ameaças ao 

negócio, com base na descrição da gravidade que pode ser (alta, média ou baixa), com 

base nas classificações feitas 

2.4. Segurança de Estado do Sistema 
 

2.4.1. Cópia de Segurança e Recuperação do estado do sistema 
 

Segundo [15], cópia de segurança hoje em dia são procedimentos muito 

importantes para a segurança. Porque são parte integrante do processo da manutenção 

do ambiente computacional, e que permitem também manter total segurança à 

organização, empresa e usuário a qualquer incidente de perda de informação. O 

armazenamento físico dos media onde as cópias de segurança são realizadas é também 

um factor de grande consideração e importância. Porque o armazenamento deve ser fora 

das suas instalações de forma a garantir um maior nível de redundância geográfica. 

Outro aspecto importante e que as cópias devem ser realizadas em modo cifrado, de 

modo a prevenir o comprometimento dos dados em caso de roubo. 

2.4.2. Alta Disponibilidade 
 

O principal objetivo de uma arquitetura de alta disponibilidade (HÁ-High 

Availability) é eliminar os pontos únicos de falha (SPOF – Single Point of Failure) de 

um sistema. Um SPOF é um componente cuja falha causará a indisponibilidade 

imediata em todo o sistema ou serviço [16]. 

Geralmente, os mecanismos de alta disponibilidade são caracterizados por 

usarem soluções baseados em redundância de hardware, software inteligentes e 

protocolos para identificação de falhas de sistemas. Essas funcionalidades têm sido 

incluídas em equipamentos tais como clusters de servidores, links de internet, produtos 

de segurança como firewall e IPS [16] 

Em geral, as arquiteturas de HA são baseadas nas seguintes abordagens:  



21 
 

 Ativo/passivo – um dos equipamentos atua como principal (mestre) e 

os demais atuam como secundários (backup), sendo que o mestre 

envia todas as informações de estado para o(s) backup(s) e, se o 

mestre falhar, um dos backups é promovido a mestre e assume as 

sessões previamente estabelecidas; 

 Ativo/ativo – todos os equipamentos são configurados para o estado 

ativo, compartilhando as sessões entre eles através de balanceamento 

de carga e se um dos equipamentos falha, os demais assumem as 

sessões e os respetivos tráfegos. 

Pode-se dizer que um sistema de alta disponibilidade deve ser resiliente a 

falha de software, hardware e energia, sempre objetivando manter os serviços 

disponíveis o máximo de tempo possível.  

 

Figura 11: Ilustração de alta disponibilidade.  

[Fonte: http://loredata.com.br/2015/11/22/compreendendo-o-que-e-alta-disponibilidade/, a 3 
Novembro de 2020] 

 

2.5. Segurança por Controlo 
 

2.5.1. Proxy Servers 
 

Segundo [17], um Servidor Proxy dentro de uma rede interna atende a 

pedidos dos usuários, repassando todas as requisições para Internet. Funciona como 

um intermediário entre usuário (cliente) e a Internet.  

O objetivo principal de um servidor proxy é possibilitar que máquinas de 

uma rede privada possam acessar uma rede pública, como a Internet, sem que para 

isto tenham uma ligação direta com esta. O servidor proxy costuma ser instalado em 

uma máquina que tenha acesso direto à Internet, sendo que as demais efetuam as 

http://loredata.com.br/2015/11/22/compreendendo-o-que-e-alta-disponibilidade/
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solicitações através desta. Justamente por isto é que este tipo de solução é chamado 

de Proxy, pois é um procurador, ou seja, sistema que faz solicitações em nome de 

outros. 

Um servidor proxy pode opcionalmente disponibilizar recurso mesmo sem 

se conectar ao servidor especificado que se encontra na Internet. Pode também atuar 

como um servidor que armazena dados em forma de cache em redes de 

computadores. São instalados em máquinas com as características superiores às dos 

clientes e com poder de armazenamento muito elevado. 

Um proxy de cache HTTP ou em inglês caching proxy, permite que o cliente 

requisite um documento na World Wide Web e o proxy procura pelo documento na 

sua cache. Se encontrado, a requisição é atendida e o documento é retornado 

imediatamente. Caso contrário, o proxy busca o documento no servidor remoto, 

entrega-o ao cliente e salva uma cópia na cache. Isto permite uma diminuição na 

latência, já que o servidor proxy, não é o servidor original onde a página requisitada 

se encontra, e isso proporciona ainda uma redução do uso da largura de banda. 

A cache normalmente usa um algoritmo de expiração para remover 

documentos e arquivos de acordo com a idade, tamanho e histórico de acessos 

previamente programados. Os dois algoritmos simples são o Least Recently Used 

(LRU) e o Least Frequently Used (LFU). O LRU remove os documentos que 

passaram mais tempo sem serem usados, enquanto o LFU remove documentos 

menos frequentemente usados. 

Normalmente um proxy direciona os pedidos para uma porta específica. No 

entanto, para que este direcionamento fique transparente para o usuário é possível 

implementar o chamado proxy Transparente. 

Um proxy transparente é um meio usado para obrigar os usuários de uma 

rede a utilizarem o proxy. Além das características de cache dos proxys 

convencionais, estes podem impor políticas de utilização ou recolher de dados 

estatísticos, entre outras. A transparência é conseguida interceptando o tráfego 

HTTP e reencaminhando-o para um proxy mediante a técnica do encaminhamento 

de portas, conhecida como port forwarding. Assim, independentemente das 

configurações explícitas do utilizador, a sua utilização estará sempre condicionada 

às políticas de utilização da rede. 
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Figura 12: Controlo de pedidos pelo servidor proxy.  

[Fonte: Acervo pessoal] 

  

2.5.2. NAT 
 

A NAT (Network Address Translation) é o processo de tradução de um 

endereço privado num endereço público ou vice-versa, e devido a o escasso número 

IPs de (IPv4) sabendo que atualmente IPs públicos são limitados, o NAT tem como 

objetivo poupar o endereço público, recorrendo a IPs privados. O endereço público 

é pago através de uma entidade reguladora e permite identificar cada máquina de 

uma rede privada numa rede pública. 

Existem três tipos de NAT: 

1. NAT Estático; o endereço privado é utilizado como endereço público; 

2. NAT Dinâmico; utiliza um grupo de IPs público, que as máquinas da rede 

privada devem usar para acessar a Internet; 

3. NAT Overload (PAT - Port Address Translation); que podemos dizer a técnica 

mais usada, que usa 1 endereço IP público para várias.

 

Figura 13: Exemplo de funcionamento do NAT dinâmico.  

[Fonte: http://www.h3c.com.hk, em 3 de Novembro de 2020] 

http://www.h3c.com.hk/
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2.5.3. VPN - Virtual Private Network 
 

Desde o advento da Internet, os administradores de rede têm procurado 

maneiras de aproveitar o seu baixo custo para transportar dados, sem comprometer 

a integridade e a confidencialidade dos dados, além de manter a transparência para 

o usuário final. Esta foi a origem do conceito de redes privadas virtuais [18]. 

Uma VPN é um meio seguro e privado de transmitir dados através de uma 

infraestrutura de rede não segura e compartilhada. A VPN protege os dados 

transmitidos com uso de recursos de encapsulamento e criptografia de dados. Na 

prática uma VPN é associada a um túnel, pois é um método eficaz de transmitir os 

dados de uma rede para outra [19]. 

Deste modo deve garantir a confidencialidade dos dados (garantia de que o 

conteúdo da mensagem seja interpretado apenas por fontes ou usuários 

autorizados), a integridade (garantia da não adulteração/alteração em trânsito), o 

não-repúdio (evita que um remetente falsamente negue que tenha enviado uma 

mensagem para o receptor, ou que o receptor negue que não tenha recebido a 

mesagem) e a autenticação (garantia de que a mensagem seja enviada e recebida 

apenas por entidades autênticas). 

Com o passar do tempo, a Internet Engineering Task Force (IETF) 

especificou em RFCs (Request for Comments) inúmeros protocolos diferentes para 

o serviço de VPN tais como o Internet Protocol Security (IPSec). 

 

Figura 14: Funcionamento da VPN.  

[Fonte: https://vivaldi.com, em 3 de Novembro de 2020] 

https://vivaldi.com/
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2.5.4. Monitorização de Comunicações 
 

A monitorização de comunicações permite que um administrador 

especifique, registe e controle o acesso de usuários e dispositivos aos recursos da 

rede. Também permite ao administrador controlar o acesso aos ativos de acordo 

com alguma política predefinida.  

Para um monitoramento eficaz dos elementos conectados é necessário o 

controlo do fluxo de informações, o qual pode indiciar a execução de aplicações 

maliciosas que afetem o comportamento da infraestrutura de rede, como worms, 

vírus ou até mesmo utilização de programas P2P (Peer-to-peer). Desta forma, tem-

se no monitoramento de tráfego uma prática essencial para a identificação de 

comportamentos anômalos [20].  

Além da monitorização de comunicações, é necessária a utilização de uma 

solução que capture e analise de forma constante os pacotes e informações que 

circulam pela rede, a fim de identificar possíveis vulnerabilidades e tentativas não 

autorizadas de acesso, assim como atividades ilegais. Um IDS (Intrusion Detection 

System) reúne essas características, tendo a capacidade de detetar atividades 

suspeitas, impróprias ou de ataques realizados a portas legítimas que não possam 

ser protegidas por uma firewall [9]. 

Pode-se concluir que a monitorização de comunicações em rede está 

associada ao controlo de atividades e ao uso de recursos da rede de forma simples, 

para obter informações de rede, tratar estas informações possibilitando um 

diagnóstico para a solução de problemas. 

2.5.5. Certificado digital 
 

Um certificado digital é um meio eletrónico e legal para identificação de um 

sistema digital. Podem ser vistos como uma forma de identificação no ciberespaço, 

que pode ser identificado como uma assinatura eletrónica para assinar documentos 

de forma segura e unívoca de uma entidade. 
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2.6. Análise Crítica 
 

Nesta seção, será apresentada uma visão geral sobre a análise crítica no qual 

relaciona estudos sobre o fundamento teóricos da das tecnologias isolada para 

segurança em rede e experimentos em cenários com tecnologias integradoras 

apresentando para segurança em rede. 

Pode-se dizer que perante o fundamento teóricos das soluções isoladas é 

importante dizer que se fez uma abordagem ao estudo feito das tecnologias de 

segurança em rede duma empresa ou organização, que foi subdividida em três 

classes ou em três perspetivas: 

1. A primeira perspetiva são soluções que podem ser implementadas do 

momento como medida para quando se dá a ação de segurança. Que pode ser 

preventiva ou reativa com base nas ameaças contra a rede interna de uma 

empresa ou organização. 

2. A segunda perspetiva esta relacionado com mecanismo da segurança dos 

sistemas e equipamentos (terminais ou ativos) que constituem uma rede para 

não ser explorado para o terceiro. 

3. A terceira perspetiva e uma abordagem da segurança sobre o tráfego da rede, 

que é de estrema importância tanto para os pacotes de entrada quanto 

aqueles de saída, quer através da monitorização do tráfego, através do 

controlo do tráfego (proxy, VPN, …) que é uma valia para o administrador. 

Dizer que além das três perspetivas apresentadas, podem surgir novas 

abordagens que complementem a globalidade da segurança em rede, sendo o 

Projeto ATT&CK um exemplo de uma nova abordagem que utiliza técnicas de 

intelligence. 

O Projeto Att&ck é um projeto desenvolvido pela Mitre Corporation, é uma 

base de conhecimento globalmente acessível, se assim podemos dizer desenvolvida 

pelo MITRE com conjuntos, de táticas e técnicas dos adversários baseados em 

observações do mundo real. A base de conhecimento da ATT&CK é usada como 

base para o desenvolvimento de modelos e metodologias de ameaças específicas no 

setor privado, no governo, na comunidade de produtos e serviços de segurança 

cibernética para combater as ameaças. Com a criação de ATT&CK, pode se dizer 
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MITRE está cumprindo sua missão de solucionar problemas para o mundo mais 

seguro - reunindo comunidades para solucionar problema de segurança cibernética 

e torná-lo mais eficaz. O ATT&CK está aberto e disponível para qualquer pessoa 

ou organização para uso gratuito. 

O projeto ATT&CK fornece uma maneira estruturada de descrever os TTPs 

e o comportamento do adversário. Essa estrutura nos permite comparar os grupos de 

adversários a si mesmos a outros grupos e às defesas de uma maneira que os 

Analistas e defensores podem estruturar suas informações mais fácil usando o 

ATT&CK. Os analistas podem estruturar a inteligência sobre o comportamento do 

adversário, e os defensores podem estruturar informações sobre o comportamento 

que podem detetar e mitigar. 

Desta forma podemos concluir que o objetivo principal do projeto ATT&CK 

é dar resposta a problema e tornar mais seguro a sua rede. Por isso, MITRE tenta 

decompor e classificar os ataques de forma clara, o que permite a comparação, para 

descobrir como o atacante derrubou o acesso e penetrou da rede interna. 

Também é de salientar que com essa crescente complexidade de 

infraestrutura da rede, e mudanças de técnica de penetração do invasor para penetrar 

em qualquer estrutura da rede hoje em dia. Dizer que a utilização das tecnologias de 

segurança de rede apresentas na secção anteriores de forma isolada já pode não ser 

a solução há que se devem utilizar o importante é começar a pensar numa solução 

de segurança em rede chamado “all in one”, várias em uma simultâneo e de forma 

integrada que pode proteger a sua empresa  ou organização contra as ameaças atuais 

e sem afetar o desempenho. E já que existem soluções comerciais e livres (Open-

Source) sob a forma de UTM (Unified Threat Management) que é uma ferramenta 

de Gerenciamento Unificado de Ameaças que será explorado no capítulo a seguir. 
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3. Tecnologias integradoras UTMs e hipótese de investigação 
 

Neste capítulo, é feita uma contextualização e descrição de algumas soluções 

UTM existentes, com foco em selecionar duas soluções entre elas como ideias 

inspiradoras para realização do trabalho e consequentemente formular uma hipótese 

de investigação. 

 

3.1. Contextualização e fundamentação teórica 
 

O crescimento cada vez maior da Internet influencia o aumento de ataques 

cibernéticos. Dispositivos de computação organizacional incluindo servidores, 

computadores desktops, portáteis e dispositivos móveis, estão a ser alvos de ataques 

de várias maneiras com métodos diferentes. O custo destes ataques está aumentando 

cada vez mais. O roubo de dados confidenciais pode envolver prejuízos 

incalculáveis. Por isso que é de extrema importância pensar em formas de evitar ou 

minimizar os danos que eles causam. Mas é impossível impedir essas variedades de 

ataques de uma forma única de defesa. Porque cada método de ataque requer 

diferentes técnicas para o evitar. Por fim, e para dar resposta, uma forma de 

prevenção em camadas que agrega variedades de métodos de prevenção como, 

firewall, antivírus, ips/ids e entre outras, de uma forma integrada pode ser 

implementa para impedir efetivamente o alcance dos ataques de hoje. Embora essa 

ideia de prevenção em camadas seja uma técnica estabelecida em segurança de 

computadores, pode trazer vários problemas, como se sabe compreendem várias 

tecnologias de segurança instalados para prevenção que não interagem umas com as 

outras. Isso pode influenciar na redução da efetividade, a sobrecarga e a latência 

também aumenta, e as atividades devem ser examinadas e analisadas de forma 

repetitiva por várias tecnologias diferentes. Má ainda outra desvantagem na 

produção de relatórios, porque cada tecnologia apresenta a sua forma. 

Para dar resposta aos problemas que se encontram hoje em dia, tem-se a 

necessidade de pôr em uso soluções integradoras que agrupem tecnologias pontuais 

em um único produto conhecidas como sistemas de gerenciamento unificado de 

ameaças (UTM - Unified Threat Management). Os sistemas UTM fornecem uma 

maneira mais conveniente de obter uma prevenção rígorosa, porque há apenas um 
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produto único para implementar e administrar. A avaliação e a análise de atividades 

de rede ocorrem na mesma interface, e com diferentes camadas de 

compartilhamento da informação de defesa, isso melhora a precisão na deteção de 

ameaças. Há um único relatório que cobre todas as camadas, tornando os relatórios 

numa conformidade menos problemáticas [21]. 

Segundo [21] , os sistemas UTM foram pensados para organizações de 

pequeno e médio porte, que careciam de mão-de-obra e financiamento para 

implementar diferentes métodos que permitem impedir o surgimento de ataques em 

seus sistemas. Fornece uma solução de segurança única para essas organizações. 

Também é importante saber que os sistemas UTM se expandiram de forma 

significativa para atender às necessidades de mercados grande e se tornaram ainda 

mais escalonáveis, capazes de trabalhar com volumes mais elevados de tráfego de 

rede. Isso chamou a atenção de grandes empresas no sentido de ter uma única 

interface gerencial e que apresente relatórios de controlo de segurança é uma valia a 

mais, mesmo que os outros benefícios não se apliquem necessariamente.   

A ideia de criar novas tecnologias e ferramentas de segurança integradora, 

foi introduzida no mercado pelo International Data Corporation (IDC) em 2004, 

Tecnologia de Gerenciamento Unificado de Ameaças. Essa tecnologia apresenta-se 

na forma de appliance e software combinado com hardware, que permite uma 

abordagem de proteção em camadas, consolidando diversas tecnologias de 

segurança em um só produto, capaz de operar de forma unificada. Também o 

crescimento do UTM e do Firewall impulsionam a expansão do mercado mundial 

de appliances de segurança no segundo trimestre de 2017 (2T17). [22] 

A tendência de crescimento no mercado mundial impulsionada pelo sub-

mercado Unified Threat Management (UTM) continua alcançando uma receita recorde 

de US $ 1,6 bilhão no 2T17 e um crescimento ano a ano de 16,8%, o maior crescimento 

entre todos sub-mercados. O mercado de UTM representa agora mais de 50% das 

receitas mundiais no mercado de aparelhos de segurança. [22] 

Também [23] reforçou a ideia de que o UTM é uma tecnologia convergente 

de produtos de segurança pontuais, particularmente adequada para empresas de 

pequeno e médio porte onde o número de funcionários é de 100 a 1,000. Os 

conjuntos de recursos típicos se encontram todos dentro de única solução UTM 

como, Antispam, Antivírus para Web e email, Controle de aplicativos, Firewall, 
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Prevenção contra intrusões (IDS/IPS), Rede privada virtual (VPN), Filtragem de 

conteúdo na Web. 

Normalmente [24], esses dispositivos são colocados em lugares estratégicos 

dentro do perímetro da rede, como nas proximidades de links de acesso a zona 

externa e interna da organização. Particularmente em empresas maiores, os 

dispositivos ou soluções UTM também podem ser implementados para dividir 

partes da empresa. As Figura 17 e 18 exprimem respetivamente a arquitetura 

organizacional de soluções de segurança baseadas em camadas e de gerenciamento 

unificado de ameaças. 

 

Figura 15: Arquitetura de defesa em camada,  

[Fonte: adaptado pelo autor Ed Tittel [24]] 

 

Figura 16: Arquitetura de soluções UTM; 

Alguns destes sistemas de gerenciamento unificado de ameaças ainda pode 

incluir recursos adicionais, como balanceamento de links, prevenção de perda de dados 
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(DLP- data loss prevention) e gerenciamento de largura de banda, alta disponibilidade 

(High Availability - HA), entre outras. De salientar que muitos fornecedores continuam 

a adicionar novos recursos de segurança [21] [24]. 

1. Firewall: é um dos aspetos fundamentais no controle de segurança da rede, que 

restringe o estabelecimento de conexões da rede. Embora fundamento não sejam 

tão eficientes como costumavam ser, porque os métodos de ataques mudaram. E 

contudo, mesmo assim as organizações precisam de firewalls para proteger seus 

ativos contra ameaças cibernéticas.  

2. Antispam: são soluções de software que podem ser eficientes para prevenir os 

ataques recebidos por e-mail. Por exemplo, as técnicas de engenharia social 

através de um simples e-mail que tenta convencer os usuários a revelarem 

informações confidenciais como, palavra passe, código de cartão de crédito, etc. 

3. Antivírus para Web e e-mail: que estão entre as tecnologias mais antigas de 

segurança em rede, usados para deteção e rastreamento de malware nos tráfegos 

que circulam nos aplicativos de e-mail e na Web. 

4. Controlo de aplicativos: como o seu nome diz o controlo de aplicativos é um 

processo que permite ao administrador planear quais aplicativos ou tarefas que 

os usuários podem executar ou não. Tal limitação pode ser planeada por horas 

do dia ou dias da semana. 

5. Prevenção contra intrusões: conhecidas como tecnologias de detecção de 

intrusões ou prevenção de intrusões, são usadas para identificar e prevenir 

ataques, com detecção baseada em assinatura e anomalias.  

6. VPN: são soluções projetadas especificamente para proteger os pacotes em 

trânsito contra intercetação de comunicação ou manipulação não autorizada. 

Fornece um canal ou túnel protegido através do qual as comunicações podem 

circular, também seu uso permite a proteção dos dispositivos de usuários de uma 

organização que geralmente usam redes externas muita das vezes desprotegidas. 

7. Filtragem de conteúdo da Web: são tecnologias simples que protegem o 

acesso a sites suspeitos de malware ou não autorizados durante horas normais de 

trabalho dentro da organização. Permite utilizar técnicas que permite filtrar 

solicitações permitidas ou não numa comunicação via web. 
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Nesta lógica podemos concluir que as tecnologias UTM permitem evitar as 

seguintes situações: 

 Download inesperado dos usuários na rede, vírus, spyware e outros malwares;  

 Prevenção de acesso à rede por pessoas não-autorizadas; 

 Administradores de rede podem monitorar e controlar o acesso, à Internet de 

uma maneira precisa e individual a fim de identificar qualquer comportamento 

suspeito; 

 Alta disponibilidade da rede com balanceamento de links, sem abrir mão a 

segurança e desempenho; 

 Relatórios sobre o estado do sistema. 

Ainda podemos dizer que o grande problema de uso destas soluções são 

instalações mal planeadas de acordo com regras de negócios da empresa, isso pode 

causar enorme frustração. Desta forma só é possível apresentar um produto eficaz e 

eficiente após um estudo profundo da infraestrutura e a necessidade de negócio da 

empresa [25].   

 

3.2. Pfsense 
 

Segundo [26] o projeto software Pfsense é uma distribuição livre de firewall 

da rede, baseada no sistema operacional FreeBSD com o kernel personalizado de 

várias soluções de segurança, que pode incluir pacotes de software livre de terceiros 

para funcionalidade adicionais. Foi planeado para atuar inicialmente 

como firewall e router. A ideia para o desenvolvimento do Pfsense foi de Chris 

Buechler e Scott Ullrich no meados de setembro de 2004 que resolveram criar um projeto 

baseado em varias funcionalidades existentes  do sistema chamado m0n0wall, que 

também foi baseado no kernel BSD. O m0n0wall tinha seu propósito bem mais 

simples que o Pfsense. Atualmente com a versão (2.4.4_1) lançada no dia 29 de 

outubro de 2018. 

Ainda o software inclui os mesmos recursos que soluções UTMs comerciais 

mais caras. Em alguns casos, inclui recursos adicionais que não estão disponíveis 

em soluções comerciais de código fechado, sem limitações. Pode-se dizer que o 

PfSense pode substituir soluções comerciais de grande nome que você pode 

http://m0n0.ch/wall/index.php
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encontrar em inúmeras instalações em todo o mundo, incluindo a Check Point, a 

Cisco PIX, a Cisco ASA, a Juniper, a Sonicwall, a Netgear, a Watchguard, a Astaro 

e muito mais. O PfSense oferece um gerenciador via linha de comando e interface 

web para a configuração de todos os componentes incluídos. Não há necessidade de 

muitos conhecimentos do UNIX, porque não é necessário editar manualmente 

nenhum conjunto de regras. O PfSense é apenas uma parte de software. Isso 

significa que você pode adaptar software com o hardware escolhido para atender às 

necessidades específicas de seu ambiente. Para se obter, o site oficial é 

https://www.pfsense.org/download/. [26] 

A Netgate é responsável por suporte e manutenção do software de segurança 

pfSense, que pode ser instalado em appliances, no seu próprio hardware. 

3.3. Endian Firewall 
 

De acordo com [27] Endian Firewall é uma distribuição Linux baseada em  

Red Hat especializada em routing/firewall que possui uma interface unificada para 

gerenciamento. Fundada em Appiano, Itália, em 2003, por uma equipa de 

especialistas experientes em redes e entusiastas da segurança. O objetivo é de 

apresentar o sistema de Gerenciamento Unificado de Ameaças Open Source mais 

poderoso e fácil de usar no mundo. Foi originalmente baseado no IPCop, sendo que 

este é um fork do projeto Smoothwall. 

Com o tempo começaram a apresentar versões comerciais do Endian, Virtual 

Appliance, Software Appliance, Hardware Appliance e há também appliances 

fabricadas pela comunidade para sistemas embebidos. No entanto para redes 

pequenas e de fins acadêmicos disponibilizaram uma versão grátis Endian Firewall 

Community que pode ser utilizada de uma forma free. 

3.4. OPNsense 
 

O OPNsense é uma distribuição que funciona como firewall e router, 

desenvolvida pela Deciso, uma empresa na Holanda fabricante de hardware, baseada 

em FreeBSD de código aberto, que é uma solução fácil de usar e implementar. Inclui 

a maioria dos recursos encontrados em firewalls comerciais com custos elevados 

em muitos casos. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Distribui%C3%A7%C3%A3o_Linux
https://en.wikipedia.org/wiki/FreeBSD
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É uma bifurcação do pfSense e do m0n0wall criado em 2014, o seu primeiro 

lançamento oficial foi em janeiro de 2015. O projeto evoluiu de uma forma muito 

rápida enquanto ainda mantinha os aspetos da familia m0n0wall e pfSense. Com um 

forte foco na segurança de rede e na qualidade do código que impulsiona o 

desenvolvimento do projeto. Oferece atualizações de segurança semanais com 

pequenos incrementos para reagir a novas ameaças.  

A versão mais recente é baseada no HardenedBSD 11.2 para suporte de 

longo prazo e usa um framework MVC recém-desenvolvido baseado no Phalcon. 

O HardenedBSD é um fork do FreeBSD com segurança aprimorada, 

fundado em 2014 por Oliver Pinter e Shawn Webb, que oferece muitas tecnologias 

de mitigação e segurança de exploits sobre o FreeBSD. 

O foco do OPNsense na segurança traz recursos exclusivos, como a opção de 

usar o LibreSSL em vez do OpenSSL (selecionável na GUI) e uma versão 

customizada baseada no HardenedBSD. O seu mecanismo de atualizações robusto e 

confiável oferece-lhe a capacidade de fornecer atualizações de segurança 

importantes em tempo com facilidade. 

3.5. IPCop 
 

O IPCop é desenvolvido pela equipa Linux, no estilo tradicional dos 

sistemas open source, por diversos grupos de desenvolvedores espalhados pela 

Internet. Toda a administração do IPCop é realizada via uma interface web, com 

conexão SSL segura e criptografada, o que torna a ferramenta ainda mais 

interessante do ponto de vista de segurança. O propósito que consegue proteger as 

redes nas quais está instalado. o IPCop é a Distribuição Linux para aqueles que 

querem manter seus computadores e redes seguras. Também como toda outra 

família da solução UTMs open source que oferece a possibilidade de adicionar 

funcionalidades de segurança extras, com base nos Addons.  

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Open_Source
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3.6. Critérios da escolha de soluções UTMs 
 

De acordo com o que vimos na secção anterior, quando estávamos a falar 

das tecnologias de soluções UTMs para este trabalho, foram considerados múltiplos 

aspetos que afetariam a decisão final na escolha. Para que o trabalho conseguisse 

ficar o mais abrangente possível, era necessário encontrar tecnologias UTM open 

source que se diferenciassem uma da outra, quanto mais possível, e que 

apresentassem recursos importantes e confiáveis. As tecnologias UTM populares 

tanto livres como comercias eram baseadas principalmente nos sistemas 

operacionais OpenBSD. 

Inicialmente, a ideia era que se pudesse escolher qualquer computador 

antigo, novo ou virtualizado com pouca capacidade e transformá-lo em soluções 

UTM funcional com recursos de segurança modernos configuradas para proteção da 

rede contra-ameaças. Isso significa que as tecnologias deviam ser projetadas para 

funcionar com uma variedade de hardware. Na prática, isso significa que as 

tecnologias deviam suportar arquiteturas de 32 e 64 bits, e que é de fácil 

implementação e configuração. 

Por isso que neste trabalho, foram adaptados alguns procedimentos para 

selecionar as tecnologias de gerenciamento unificado de ameaças que serão 

avaliadas suas aderências aos padrões da segurança em rede. Por isso as tecnologias 

foram selecionadas considerando os seguintes: 

O primeiro critério que foi baseado na adoção de soluções de software livre. 

De acordo com, [28] para fundamentar sua ideia diz que software livre é um 

software que disponibiliza o seu código fonte para qualquer pessoa interessada, de 

ser livremente usado, modificado e redistribuído. Estas tecnologias podem ser 

justificadas pela possibilidade de auditoria do software por qualquer profissional. 

O segundo critério foi que a tecnologia tinha que apresentar uma interface 

gráfica para facilitar o processo de configurar, monitorar e gerenciar. Também tinha 

que possuir bastante documentação e instruções que tornaria menos vulnerável as 

ameaças de segurança, além de configuração simples disponível que pode ajudar na 

recuperação de muitas situações problemáticas para os responsáveis de segurança. 
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O mais importante e interessante é que a tecnologias exija o mínimo de hardware 

possível, para que os custos de instalação sejam o baixo possível. 

O Terceiro e último critério estabelecido para escolha das soluções de 

gerenciamento unificado de ameaças baseou-se no ranking de motor de buscas do 

google, conhecido como Google Trends. O Google Trends é uma ferramenta 

gratuita de Google para pesquisa na Web que investiga o volume de aparecimento 

de uma determinada palavra-chave no motor de busca. Apresenta gráficos com a 

frequência em que um determinado termo é procurado em várias partes do mundo, e 

em qualquer idioma. Para fundamentar, [29], diz que o Google Trends oferece 

formas para que os cientistas superem pelo menos quatro deficiências dos métodos 

de pesquisa tradicionais: 

 Incompatibilidade entre o comportamento relatado e a realidade; 

 Oportunidade de recolha de dados;  

 Encontrar novas tendências; 

 Coleta com múltiplos dados em períodos distintos. 

Com base nesses requisitos, pfSense e OPNsense foram escolhidos para este 

trabalho. Antes da decisão ser tomada foram avaliados os dois primeiros critérios e 

no terceiro, foi pesquisada no Google Trends para avaliar tendências das 

tecnologias UTMs de software livre, pfSense, IPCop, Endian Firewall cmmunity e 

OPNsense. A Figura 21 apresenta o resultado da busca, onde podemos perceber que 

a solução pfSense e OPNsense estão mais presentes nas buscas das tecnologias de 

gerenciamento unificado de ameaças entre 2014 a 2019. 
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Figura 17:Ilustração de gráfico dos UTM mais pesquisados.  

[Fonte:https://trends.google.pt/trends em 22 de Novembro de 2020] 
 

3.6. Hipótese de investigação 
 

De acordo com o objetivo desta dissertação, é que existem atualmente várias 

soluções de gerenciamento unificado de ameaças para cibersegurança, que podem ser 

comercias assim como Open Source, sendo as soluções Open Source é foco do trabalho. 

Considera-se que o aumento das ciberameaças às organizações e a evolução 

das técnicas de ataque, dificultam a monitorização das comunicações em rede, por 

parte dos mecanismos de defesa de ciberataques. Será que as soluções pfSense e 

OPNsense são adequadas para a detecção de ciberataques de forma eficiente, sem 

influenciar o desempenho da rede? 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://trends.google.pt/trends
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4. Modelo de avaliação de soluções UTM 
 

Neste capítulo é apresentado o hardware do computador utilizado e as 

caraterísticas do sistema de virtualização utilizado para a realização dos dois 

cenários do trabalho e a arquitetura implementada. Apresenta-se também uma 

descrição do processo e as métricas de avaliação. 

4.1. Arquitetura e hardware utilizado 
 

Para realização deste trabalho foram utilizados dois computadores, um 

computador DELL optiplex 3050 fornecido pelo laboratório UbiNET para 

virtualizar o ambiente de avaliação das soluções UTM open source. O acesso a rede 

fez-se através de uma MikroTik RouterBOARD hAP ac2 Poe. As Tabela 1 e 2 

apresentam as características dos computadores utilizados. 

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE DO 1º COMPUTADOR  

Processador  Intel(R) Core (TM) i5-7500 CPU@ 3.40GHZ 

Memoria 16G de RAM 

Armazenamento 1T 

Sistema operacional Windows 10 

Tabela 1: Caraterísticas de hardware do 1º computador DELL da UbiNET 

 

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE DO 2º COMPUTADOR  

Processador  Intel(R) Core (TM) i5-7500 CPU@ 3.40GHZ 

Memoria 8G de RAM 

Armazenamento 1T 

Sistema operacional Kali linux 

Tabela 2: Caraterísticas de hardware do 2º computador DELL da UbiNET. 

Para a instalação e configuração do pfSense foi usada a documentação 

presente no Netgate Forum, e enquanto que para o OPNsense foi usada a 

documentação do fórum DECISO no qual apresentam as instalações dos respetivos 

produtos, com requisitos mínimos de hardwares recomendado para configuração 

dos recursos. 
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Os cenários foram virtualizados através de Oracle VM VirtualBox, que é um 

sistema de virtualização, no qual foi instalado o pfSense 2.4.4 e assim como o 

OPNsense 20.1.  Para suas as instalações e configuração, o hardware utilizado foi o 

exibido na Tabela3. 

CARACTERÍSTICAS DOS 2 CENÁRIOS VIRTUALIZADO  

Interface de rede 3 Lan, Wan e DMZ 

Memoria 5G de RAM 

Armazenamento 150G 

Tabela 3: Característica das máquinas dos cenários virtualizados 
Para avaliar estas soluções, eram necessárias duas máquinas fisicas, a 

primeira com Windows 10 virtualizando solução UTM tanto para o PFsense assim 

como para o OPNsense e outras máquinas internas e servidor no DMZ da solução 

em teste. A segunda máquina que funcionaria com sistema operacional Kali Linux 

localizado na mesma rede que as soluções de segurança Pfsense/OPNsense e que 

funciona como uma máquina atacante para avaliar a segurança das duas soluções. 

A implementação seguiu os seguintes passos: 

 Instalação do software de virtualização Oracle VM VirtualBox na primeira 

máquina com Windows 10; 

 Configurações das máquinas a serem criadas, levando em consideração as 

recomendações básicas da documentação do pfSense e OPNsese para as 

instalaçções; 

 A placa de rede da máquina virtual onde foi instalado e configurado o 

pfSense 2.4.4 e o OPNsese 20.1 em modo bridge e as demais máquinas, uma 

na interface DMZ com Ubuntu server 16 e duas na interface LAN das 

soluções de segurança; 

 Após o processo de configurações do recurso da máquina no Virtual Box foi 

instalado pfSense 2.4.4 e OPNsese 20.1 com três interfaces de rede WAN 

(em0), LAN (em1) e DMZ (em2), que será configurada de acordo com a 

estrutura da rede; 

 Também foi configurado o DHCP que vai operar dentro do equipamento, 

escolhendo uma faixa de endereços para distribuição do IPs na rede LAN; 
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 Com as configurações anteriores realizadas, foi possível um acesso a 

interface web via terminal da máquina cliente na rede LAN, de modo que 

sistemas como NAT, Antivírus, Proxy, IPS/IDS, captura de pacotes etc. 

sobretudo as configurações inicias possam ser configuradas; 

 Apos a configurações iniciais na interface web configurada, foi criada uma 

regra de NAT, para que possa ocorrer a comunicação entre a rede externa e a 

DMZ, uma vez que a rede LAN por padrão o acesso a rede DMZ. A 

arquitetura para fornecimento da Internet é a rede cabeada do laboratório 

UbiNET da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Beja ligado a 

MikroTik RouterBOARD hAP ac2 e que por sua vez é ligado à nossa 

máquina onde foi virtualizado o ambiente para este experimento do trabalho; 

 Ao ter todos os requisitos anteriores configurados, foi possível realizar as 

configurações como, Proxy, antivírus e IDS/IPS necessárias para teste, 

avaliação e coletas de dados para o trabalho. 

Na figura 18 ilustra-se a arquitetura do sistema implementado. 

 

Figura 18: Ilustração da arquitetura utilizada para virtualização dos cenários 
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4.2. Métricas 
 

Nesta secção são apresentadas métricas para avaliação dos cenários, que 

passam necessariamente por funcionalidades destas soluções contra-ameaças a 

segurança e sua eficiência, tendo em conta o objetivo principal do trabalho. Através 

de um estudo sobre procedimentos de testes das soluções UTMs e avaliação de 

performance para equipamentos de segurança [30] [31] [32] [33] [34]. 

identificaram-se as seguintes métricas, que se descrevem sucintamente nas secções 

seguintes: 

1. Inspeção de Conteúdo Criptografado (SSL): uma forma de 

verificação de malware nos arquivos cifrados.  

2. Filtragem de páginas web: permite bloquear comunicações. 

3. Teste de IDS/IPS: que são sistemas de deteção e prevenção de ameaças contra 

os ativos da empresa. 

4. Throughput: debito de tráfego; 

5. Latência: atraso nas comunicações; 

6. Consumo de CPU e memória na máquina alvo depois de toda as 

configurações. 

 

4.3.1 Inspeção de Conteúdo Criptografado (SSL) 

Neste teste vai ser possível avaliar eficiência do antivírus nessas soluções 

UTMs, de forma bastante simples. Para conseguir isso, termos que configurar o 

servidor proxy para integrar o antivírus, depois deve ser testado ao fazer download 

dos arquivos de teste com assinaturas de malware no site Eicar e wicar. Estes 

arquivos de teste, contêm arquivos de tipos diferentes e também arquivos 

criptografados.  

Propósito: a razão deste teste é de avaliar eficiência, se o antivírus estiver a 

funcionar corretamente, exibirá uma página informando que um vírus foi detetado 

ao tentar baixar um arquivo. 

4.3.2 Filtragem de páginas web 

Para avaliar o potencial destas soluções, foi possível verificar se a solução 

consegue detetar a passagem dos pacotes na camado superior do modelo OSI, o 
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tráfego precisa ser enviado numa porta diferente. Esse tipo de teste permite-nos 

restringir acesso independentemente do porto ou IP, que era a prática utilizada no 

passado para bloquear aplicações. 

Propósito: a razão deste teste é que a solução deve impedir o acesso, 

independentemente do porto ou IP usada, e ser capaz de detetar o tráfego na camada 

de superior. 

 

4.3.3 Teste de IDS/IPS com PortScan e Brute Force SSH 

Para testar as funcionalidades de IDS e IPS foram usados softwares como, 

Hydra e Nmap, para verificar redes e detectar vulnerabilidades. O Nmap foi usado 

para executar dois tipos de PortScan que irá verificar se as distribuições de soluções 

UTMs conseguem detectar e bloquear PortScan. O primeiro tipo de verificação 

feito foi uma verificação TCP SYN em que o Nmap envia mensagens TCP SYN 

para encontrar as portas que estão abertas no sistema e serviços a funcionar em cada 

uma dessas portas. O segundo tipo de PortScan usa uma técnica em que o segmento 

TCP é modificado para usar sinalizadores alternativos que informam se a porta 

estiver fechada. Caso contrário, nenhuma resposta será enviada de volta ao Nmap. 

Essa verificação é mais conhecida como Xmas scan [35]. 

O outro teste realizado foi Brute Force, utilizando a ferramenta Hydra 

disponível no Kali Linux, com uma wordlist de 250 possíveis senhas para encontrar 

a senha de acesso do usuário SSH. 

Propósito: a razão deste dois testes foi verificar a eficiências dos IPS/IDS na 

deteção e bloqueio das ameaças. 

 

4.3.4 Teste de Throughput 

Para realizar este teste foi necessário um servidor executando iperf em uma 

zona como servidor e uma outra máquina configurada dentro de outra zona que 

pode ser como exemplo, rede interna executando iperf em modo cliente, a solução 

de segurança deverá fazer a ligação entre as duas máquinas, ligados diretamente nas 

interfaces da solução de segurança. O teste foi feito de seguinte maneira: 
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 No servidor foi executado o seguinte comando: iperf -s (o parâmetro s 

indica que será o servidor) 

 No cliente foi executado o seguinte comando:  iperf -c IP -t 20 (o 

parâmetro -c indica que será um cliente e é seguido do endereço do 

servidor, o parâmetro -t indica por quanto tempo o teste deverá ser 

executado) 

 Variáveis: foram configuradas NAT, Proxy com IPS na solução de 

segurança e propositalmente forçando passagem de todo tráfego a 

solução de segurança. 

Propósito: a razão deste teste é encontrar o valor máximo de throughput 

para solução de segurança e a verificação de como este valor pode variar 

em virtude das configurações feitas no equipamento. 

 

4.3.5 Teste de Latência 

 

Para realizar este teste é necessário um computador configurado em uma 

zona e outro numa zona diferente, a solução de segurança deverá fazer a ligação 

entre as máquinas, e ambos estão ligados diretamente nas interfaces da solução de 

segurança. O teste foi feito de seguinte maneira, uma máquina enviava pacotes de 

requisição ICMP e a outra esperava respostas ICMP, o comando utilizado será: 

 ping -f -c 50000 192.168.20.11 (o parâmetro -f indica para o 

comando que execute um flood, ou seja, dispare vários pings quanto 

forem possíveis para realizar uma inundação; o parâmetro -c indica 

que deverá ser executado até que a contagem de pings atinja 50000 

requisições) 

 Variáveis: foram instaladas configuradas NAT, Proxy na solução de 

segurança e propositalmente forçando passagem de todo tráfego a 

solução de segurança. 

Propósito: a razão deste teste é analisar o tempo mínimo necessário para 

que uma requisição ICMP atinja seu destino final atravessando a solução 

de segurança, e a verificação de como este valor varia em relação as 
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configurações feitas no equipamento, porque quanto menor fosse o 

resultado, mais reativa seria a sua conexão.  

 

4.3.6 Teste de consumo (CPU e memória)  

Para realizar este teste foi necessário um computador que separasse 

comunicações entre a rede interna e externa, depois disso foi preciso fazer todas as 

configurações necessárias para proteção do ambiente. Por fim, podemos avaliar 

consumo de Hardware.  

Propósito: a razão deste teste é de visualizar o consumo de CPU e memória depois 

de termos concluído as configurações. 
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5. Análise de resultados 
 

5.1. Pfsense 
 

 

Figura 19: Uma ilustração da interface do Pfsense 

5.1.1. Inspeção de Conteúdo Criptografado (SSL) 

A detecção de códigos maliciosos no Pfsense se faz através de instalação e 

configuração de squid e ativar proxy no modo transparente, para fazer isso, 

precisamos ir até System> Package Manager e instalar o pacote mencionado 

acima, depois de ativar o antivírus também em Services > proxy server > 

antivirus > Clamav antivirus integration using c-icap que é um kit de ferramentas 

de antivírus multiplataforma de código aberto capaz de detectar diversos tipos de 

malware, muito utilizado nos servidores de e-mail. Configurada para funcionar em 

conjunto com o servidor proxy no Pfsense. Para que, o antivírus ClamAV detectar 

códigos maliciosos nos aquivos criptografados, é preciso criar e instalar certificado 

na máquina locais dos clientes, e o Pfsense a receber todas as requesições via 

HTTPS. Dessa forma o Pfsense foi excelente no teste, conseguindo assim detectar 

vírus nos arquivos não criptografados e criptografados. A figura 21 demonstra um 

exemplo prático de uma página de bloqueio exibida quando um vírus é encontrado. 
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Figura 20: Ilustração de tentativa de baixar um arquivo criptografado e não criptografato com malware bloqueado 

Nesta tentativa de baixar o arquivo criptografado de teste no site de Eicar e 

wicar.org, o Pfsense também salva uma entrada de log do evento, como mostra a 

figura 22. 

 

Figura 21: Tabela de vírus c-icap de entrada do arquivo de log do ClamAV 

5.1.2. Filtragem de páginas web   

Neste teste é necessário verificar se o pfsense consegue filtrar o conteúdo da 

web e permitir o acesso apenas às categorias necessárias. O filtro de conteúdo 

realizado no pfsense pode também operar em modo transparente. por isso 

necessitamos de instalar e configurar o famoso Shalla's Blacklists que são coleção 

de listas de URLs agrupadas em várias categorias, destinadas ao uso com 

SquidGuard para filtrar páginas web. A filtragem transparente das páginas Web 

significa basicamente monitorar todo o tráfego da LAN para WAN de forma a 

permitir ou bloquear acesso a uma determinada página. E para que Proxy funciona 

em modo transparente é preciso criar e instalar certificado na máquina locais dos 

clientes e o Pfsense a receber todas as requisições via HTTPS. O resultado do teste 

foi idêntico ao resultado do teste do antivírus. Em baixo ilustramos entrada de 

evento do log, como mostra a figura 23. 
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Figura 22: Ilustração da página das categorias socialNet bloqueada 

 

Figura 23: Ilustração de log de bloqueio de páginas web por categoria 

5.1.3. Teste de IDS/IPS com um PortScan, Brute Force SSH 

Como descrito na arquitetura que nosso ambiente de trabalho é um ambiente 

virtualizado composto por quatro máquinas virtuais e uma máquina física no qual as 

máquinas virtuais foram virtualizadas. Realizamos testes de Penetração de uma 

forma controlada, a fim de simular ataques vindos da Internet ao nosso Pfsense. Por 

isso, precisamos instalar o pacote SNORT e configurá-lo na Wan e Lan com as 

regras abertas para ameaças emergentes que estão disponíveis gratuitamente, mas 

requer registo em https://www.snort.org/ para obtenção do Oinkcode das regras. Como 

podemos visualizar na ilustração abaixo que um atacante executará PortScan 

através da ferramenta Nmap visando assim o nosso Pfsense de forma a encontrar 

portos abertas, serviços e versão de cada serviço por de trás de cada porto. o Pfsense 

mostra claramente que PortScan será bloqueado pelo Snort. Uma captura o bloqueio 

na figura 24. 

https://www.snort.org/
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Figura 24: Ilustração de log de snort que bloqueia portScan 

Depois que o PortScan é iniciado, no Snort podemos ver rapidamente alertas 

no menu Serviços> Snort> Alerta, temos informações sobre a origem do ataque, 

como: endereço IP de origem, protocolo usado, data etc. 

 

Figura 25: Ilustração de log de snort que apresenta alerta de tipos de portScan 

Desta vez o atacante executa um outro tipo de PortScan conhecido como 

Xmas, que consiste em encontrar portos através da ferramenta Nmap sempre 

visando o nosso Pfsense. O resultado retorna os portos fechado. ilustração abaixo 

mostra claramente uma máquina ativa, mais com resposta sobre porto não estão 

fechados. 
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Figura 26: Ilustração de portScan de tipo Xmas 

O outro teste utilizado foi force brute a serviço de acesso remoto, com outra 

ferramenta, mas a ideia é mesma, onde para o nosso teste usamos hydra, que se 

encaixa bem para o teste a ser realizado, pois utiliza um método muito comum. A 

execução do comando de forma simples, onde chamamos o nome da aplicação 

“hydra” na interface do terminal do kali linux, seguido de “-l” possível nome de 

usuário, ou “-L” seguida de uma wordlist com nomes de usuário a ser testada, 

buscando sempre nomes padrões como administrador, root, ou nome do usuário, o 

comando continua com os parâmetros “-p” passando a senha, ou “-P” seguida de 

uma wordlist de senhas, que pode ser extraída com engenharia social, e “ssh://” 

seguido do IP_SERVIDOR. Uma captura mostrada que o ataque de brute force foi 

bloqueado na figura 27. 

 

Figura 27: Ilustração do comando de ataque Brute Force 

Na figura 28 podemos constatar que o ataque ao servidor SSH está na lista 

de bloqueio do Snort, sendo assim, qualquer conexão desta máquina na rede ao 

servidor via SSH está bloqueado após o início do ataque, sendo esta a causa da 

falha ao tentar encontrar usuário e a senha de acesso. Temos o resultado conforme a 

figura abaixo. 
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Figura 28: Ilustração de log de snort que bloqueia ataque Brute Force 

5.1.4. Teste de Throughput 

O resultado para comparação, podemos olhar de seguinte forma na ausência 

da solução Pfsense, o valor medido entre cliente e servidor foi de 2.35Gbits/sec. 

Com o equipamento executando a ligação entre cliente e servidor, os seguintes 

valores foram obtidos: 

Pfsense ativo = 01 
NAT ativo = 02 
Proxy ativo, IPS = 03 

Valor Obtido com a solução Pfsense 
instalado e algumas funcionalidades ativas. 

01 1.08Gbits/sec 

02 1.06Gbits/sec 

03 618Mbits/sec 
Tabela 4: Ilustração dos resultados de throughput com Pfsense 

 

5.1.5. Teste de Latência 

Como resultado para comparação, será medido o tempo médio de resposta 

do comando executado. E será utilizado o tempo médio de resposta quando não 

temos o equipamento de segurança intermediando a conexão: 0,046ms e 16.81ms 

valor conseguido com o site nperf.org. Os seguintes valores médios foram 

encontrados com equipamento executando a ligação entre cliente e servidor: 

Pfsense ativo = 01 
NAT ativo = 02 
Proxy ativo, IPS = 03 
Site nperf.org = 04 

Valor Obtido com a solução Pfsense 
instalado e algumas funcionalidades ativas. 

01 0.116ms 

02 0.372ms 

03 1.606ms 

04 126.1ms 
Tabela 5: Ilustração que mostra resultados de latências no Pfsense 
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5.1.6. Teste de consumo (CPU e memória)  

A figura X mostra o consumo de CPU e da memoria da máquina onde esta instalado 

o PFsense com todos os recursos necessário para sua avaliação. Percebe-se que o 

consumo da CPU é de 12%. enquanto uso da memoria apresentado é de 29 % 

abaixo de 50%. 

 

Figura 29: Consumo da memoria PFsense 
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5.2. OPNsense 
 

 

Figura 30: Uma ilustração da interface do OPNsense 

 

5.2.1. Inspeção de Conteúdo Criptografado (SSL) 

A deteção de códigos maliciosos no OPNsense se faz através da 

configuração de squid, ClamAV e c-icap e ativação do proxy transparente, para 

fazer tudo isso, precisamos ir até System> Firemware > Plugins e instalar 

ClamAV e c-icap para verificação de vírus, e no OPNsense o squid por padrão é 

instado, e agora resta ir até Services e fazer devidas configurações para deteção de 

diversos tipos de malware, muito utilizado nos servidores de e-mail. Configurada 

para funcionar em conjunto com o servidor proxy no OPNsense. Para que o 

antivírus ClamAV deteta códigos maliciosos nos aquivos criptografados, é preciso 

criar e instalar certificado na máquina locais dos clientes, e o OPNsense a receber 

todas as requisições via HTTPS. Dessa forma o OPNsense foi excelente no teste, 

conseguindo assim detectar vírus nos arquivos não criptografados e criptografados. 

A figura 31 demonstra um exemplo prático de bloqueio de arquivo exibida quando 

um vírus é encontrado.  
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Figura 31: Bloqueio de vírus com o OPNsense 

Nesta tentativa de baixar o arquivo criptografado de teste no site de Eicar e 

wicar.org, foi possível salvar entrada no log do evento, como mostra a figura 31. 

 

Figura 32: Ilustração de logs de vírus detetados 

5.2.2. Filtragem web  

Neste teste é necessária uma verificação se o OPNsnse consegue filtrar 

conteúdo da web, de modo que acesso seja somente para os que foram autorizados. 

O filtro de conteúdo realizado com OPNsense também pode operar no modo 

transparente. Necessitamos de instalar e configurar o famoso Shalla's Blacklists que 

são uma coleção de listas de URLs agrupadas em várias categorias destinadas ao 

uso com SquidGuard para filtrar páginas web, que é instalado por padrão. A 

filtragem transparente das páginas Web significa basicamente monitor todo o 

tráfego vindo da LAN para uma página Web de forma a permitir ou bloquear acesso 

a uma determinada página. E para que Proxy funciona em modo transparente é 

preciso fazer a mesma configuração que fizemos com o Pfsense, e o OPNsense a 
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receber todas as requisições via HTTPS. O resultado do teste foi idêntico ao 

resultado encontrado com o Pfsense. 

 

Figura 33: Ilustração de bloqueio de Facebook de categoria social net 

 

5.2.3. Teste de IDS/IPS com um PortScan, Brute Force 

O OPNsense vem com suricata instalado por padrão, precisamos 

simplesmente configurar suricata nas interfaces e ativar atualização das regras para 

ameaças emergentes, depois configurar e ativar ameaças a detetar. Como podemos 

visualizar na ilustração abaixo que um atacante executará um PortScan através da 

ferramenta Nmap visando assim o nosso OPNsense para encontrar portos abertos, 

serviços e versão de cada serviço por de trás de cada porto. O comando mostra 

claramente que PortScan será bloqueado pelo suricata. Uma captura mostrada que o 

PortScan foi bloqueado na figura 24. 

 

Figura 34: Ilustração de log de suricata que bloqueia portScan 
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De mesma forma com o Pfsense, depois que o PortScan é iniciado o suricata 

regista tudo no log. Que pode ser visto no menu Serviços> IDS > Log, onde 

podemos encontrar informações sobre a origem do ataque, com endereço IP de 

origem, protocolo usado data etc. 

 

Figura 35: Ilustração de log de alerta de bloqueio de portScan 

Da mesma forma que foi executado um o PortScan conhecido como Xmas, 

que consiste em encontrar portos através da ferramenta Nmap sempre visando o 

nosso OPNsense. O resultado mostra que os portos estão abertos. E também neste 

tipo de portScan tanto Snort com Suricata não apresentar alerta. 

O segundo tipo de ataque foi ao servidor SSH, que consegue ser bloqueado 

com o suricata, sendo assim, qualquer conexão desta máquina na rede ao servidor 

via SSH está bloqueado após o início do ataque, ao tentar encontrar usuário e a 

senha de acesso. Mais outra coisa é que OPNsense não consegue apresentar alerta 

referente ataque do tipo brute force. Em baixo podemos visualizar comando 

utilizado no kali linux 
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Figura 36: Ilustração de ataque de força bruta. 

5.2.4. Teste de Throughput 

Para comparar o resultado de throughput, podemos olhar que na ausência da 

solução OPNsense, o valor medido entre cliente e servidor foi de 2.35Gbits/sec. 

Com o equipamento executando a ligação entre cliente e servidor, os seguintes 

valores foram obtidos: 

OPNsense ativo = 01 
NAT ativo = 02 
Proxy ativo, IPS = 03 

Valor Obtido com a solução OPNsense 
instalado e algumas funcionalidades ativas. 

01 1.08Gbits/sec 

02 1.06Gbits/sec 

03 549Mbits/sec 
Tabela 6: Tabela 4: Ilustração dos resultados de throughput com OPNsense 

5.2.5. Teste de Latência 

Como resultado para comparação, será medido o tempo médio de resposta 

do comando executado. E será utilizado o tempo médio de resposta no momento 

onde não existe equipamento de segurança para intermediar a comunicação: 

0,046ms e 16.81ms valor conseguido com o site nperf.org. Os seguintes valores 

médios foram encontrados com equipamento executando a ligação entre cliente e 

servidor: 

OPNsense ativo = 01 
NAT ativo = 02 
Proxy ativo, IPS = 03 
Site nperf.org = 04 

Valor Obtido com a solução OPNsense 
instalado e algumas funcionalidades ativas. 

01 0.126ms 

02 0.368ms 

03 2.239ms 

04 168.5ms 
Tabela 7: Ilustração que mostra resultados de latências no OPNsense 
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5.2.6. Teste de consumo (CPU e memória)  

Da mesma forma com o que foi feito com Pfsense, também foi possível fazer o 

mesmo com OPNsense onde a figura X mostra o consumo de CPU e da memoria da 

máquina onde esta instalado o PFsense com todos os recursos necessário para sua 

avaliação. Percebe-se que o consumo da CPU igual do que foi verificado no 

Pfsense. De outro lado pode-se constatar que uso da memoria apresentado pelo 

OPNsense é de 49% quase dobro que o Pfsense apresenta. 

 

 

Figura 37: Consumo da memoria OPNsense  
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5.3. Análise comparativa  
 

A analise comparativa tem com objetivo avaliar robustez das soluções UTM 

selecionadas para o presente trabalho. Um dos elementos que um responsável de 

sistema e rede deve considerar muito no contexto atual é a parte de segurança, que 

por sua vez consegue proteger todo usuário contra-ameaças e qualquer outro 

elemento que pode influenciar o desempenho da rede. 

Por isso que, na análise realizada neste trabalho, o Pfsense e o OPNsense 

demostraram claramente que as duas soluções foram efetivamente capazes de 

alcançar throughput semelhante sem uso de solução de segurança como um 

interlocutor na comunicação. O resultado de throughput, mostrou de forma clara 

que, quando é ativado NAT, Proxy e recurso de IPS, o throughput diminuiu de 

forma significativo. Embora o OPNsense apresente uma diminuição mais baixa que 

o Pfsense. 

Por outro lado, podemos dizer que, com ativação dessas funcionalidades, 

pode-se aperceber o aumento no uso da memoria e CPU. Isso demostra claramente 

o possível motivo da baixa do throughput no OPNsense e Pfsense. Portanto, o 

OPNsense apresenta consumo da memoria mais alta do Pfsense, isso acontece 

quando NAT, Proxy e IPS foram instalados e configurados. 

Além de analise de throughput, também foi feito uma análise de latência 

sobre solução UTM, e o teste mostrou mais uma vez que depois da configuração do 

NAT, Proxy e recurso IPS, o OPNsense apresenta uma latência média muito mais 

alta em relação ao Pfsense. Com isso, pode-se concluir que um LINK com uma 

latência média/alta pode influenciar não só na comunicação, mais influenciando 

também o throughput. 

Fazer um bom uso de conteúdo na web é essencial no cumprimento das 

tarefas gerenciais diárias para segurança da rede, porém é necessário ter uma 

ferramenta específica para este fim. Por isso, que, os resultados de inspeção de 

conteúdo que foram criptografados como não criptografados, incluindo o filtro web, 

pode permitir ou negar que uma determinada máquina acesse um determinado site 

web na Internet, assim como deteção de vírus, com a antivírus que é embutido no 

proxy.  
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Portanto, as duas soluções foram capazes de filtrar de forma excelente as 

páginas baseando nas categorias e também detetar e bloquear vírus nos arquivos de 

teste que se encontrar no site Eicar e Wicar.org que são arquivos de teste com 

assinatura de vírus, que é uma das funcionalidades utilizadas no e-mail para detetar 

vírus. Como se sabe, atualmente a maior parte das comunicações que circula na web 

são criptografadas. Dessa forma ambas as soluções conseguem filtrar páginas tanto 

HTTP como HTTPS. também deteta vírus nos arquivos criptografado. Este tipo de 

filtro web atua monitorando diretamente o que passa pela camada de aplicação 

também conhecido como layer 7, onde podem ser escolhidas quais aplicações serão 

permitidas ou bloqueadas. 

Por último foi realizado teste de IDS/IPS, primeiro utilizando dois tipos de 

varredura de portos, PortScan e Xmas, foram semelhantes nas duas distribuições. 

Ambas as distribuições testadas conseguiram detetar os procedimentos comuns de 

verificação feita, bloqueando o ataque de portscan. Só que o OPNsense não foi capaz 

de apresentar log de bloqueio, mas, foi capaz de detetar e bloquear portscan. Enquanto que 

o Pfsense estava sob o mesmo ataque de varreduras de portos e conseguiu detetar, 

bloquear e apresentar logs de bloqueio de forma clara via uma interface web. O fato 

de que nenhum dos mecanismos IDS/IPS tanto o Pfsense assim com o OPsense ter 

sido capaz de detetar ou bloquear o outro tipo de portscan (Xmas), é um grande 

risco de segurança. O portscan Xmas implementado no teste mostrou que a máquina 

está ativa e que existe portos a escuta. 

No teste de força bruta realizado com ferramenta Hydra neste trabalho, foi 

possível utilizar uma wordlist com 250 possíveis senha e nome de usuário 

direcionado ao serviço SSH de ambas as soluções UTM. Os resultados indicaram 

que as duas soluções foram capazes de detetar e bloquear um ataque de força bruta. 

Embora o OPNsense não conseguisse apresentar logs de bloqueio ao contrário do 

Pfsense que mostrou eficiência neste sentido, também o OPNsense por padrão vem 

com Suricata instalado, o que significa, usar Snort é uma tarefa mais complicada.  

Ambas as soluções utilizadas neste trabalho possuem documentação que 

ajuda os administradores a instalar, configurar, gerenciar e de habilitar novos 

recursos na solução UTM. As documentações são muito claras e, com guias passo a 

passo sobre como instalar, configurar e habilitar novos recursos. A configuração 



60 
 

também não é muito complicada com guias, mas consumiu muito menos tempo nas 

duas soluções devido à excelente documentação. 

Infelizmente neste trabalho, o recurso de alta disponibilidade não foi testado. 

Para testar o uso de alta disponibilidade, são necessárias duas máquinas idênticas, 

que podem ser utilizadas para evitar ataques de DoS numa empresa ou organização. 
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7. Considerações finais 
 

Quando se iniciou o trabalho de pesquisa verificou-se que, existem atualmente 

várias soluções para cibersegurança por gerenciamento unificado de ameaças, 

comerciais assim com open-source, sendo que as soluções open source o foco desta 

dissertação. Por isso, era importante estudar e fazer uma análise comparativa de duas 

soluções UTM open source para monitorização de rede por parte dos mecanismos de 

defesa de ataques cibernéticos. 

A pesquisa teve como objetivo geral do presente trabalho de dissertação, que 

baseiam na possibilidade de verificar o uso das soluções UTM a ameaças e fatores que 

podem influenciar o desempenho da rede. Um dos desafios foi realizar uma análise 

comparativo entre duas soluções UTM open source, de modo, a verificar se estão 

preparadas para atender de forma satisfatória e produzir um efeito na deteção, 

prevenção e monitorização de rede por parte dos mecanismos de defesa de ataques 

cibernéticos. Constatou-se que o objetivo geral foi atendido porque efetivamente o 

trabalho conseguiu demostra que analise comparativa feita, foi satisfatória, onde o 

Pfsense apresenta melhor performance, mostrando que é possível a implementação 

destas soluções UTM tanto nas pequenas como nas grandes empresas. Mas, para isso, 

precisa ser planeada de acordo com a estratégia da empresa. 

O primeiro objetivo específico foi estudar as tecnologias e ameaças a 

segurança em rede, e foi atendido através dos estudos feitos com diferentes tipos de 

ameaças a rede e tecnologias para segurança de a rede. Repartindo-a em Reativa, 

Preventiva, de Estado do Sistema e por controlo existentes. Com base nisso foi feita uma 

análise crítica sobre tecnologias isoladas, que podem não ser uma boa solução, 

devendo-se utilizar soluções de segurança em rede chamadas “all in one”, várias em 

uma em simultâneo e de forma integrada que conseguem proteger as empresas ou 

organizações contra as ameaças atuais e sem comprometer o desempenho. 

O segundo objetivo específico era estudar tecnologias integradoras UTM, com 

o propósito de apresentar uma hipótese de investigação, também foi atendido com 

um estudo profundo através de técnicas de testes realizados para escolha de duas 

soluções entre várias. Depois disso foi possível elaborar uma hipótese de 

investigação. 
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O terceiro objetivo específico foi estudar o modelo de avaliação de soluções 

UTM, que também foi atendido através de uma descrição de todo o processo para 

realização do trabalho e as métricas identificadas para os testes comparativos. 

De mesmo modo o último objetivo específico foi atendido através de um 

Análise de resultados dos testes realizados nas duas soluções. 

A pesquisa partiu da hipótese de que se considera que o aumento das 

ciberameaças às organizações e a evolução das técnicas de ataque, dificultam a 

monitorização das comunicações em rede, por parte dos mecanismos de defesa de 

ciberataques. Será que as soluções pfSense e OPNsense são adequadas para a 

detecção de ciberataques de forma eficiente, sem influenciar o desempenho da 

rede? portanto, durante o trabalho verificou-se que o Pfsense e oOPNsense se 

mostraram adequados para alcançar os objetivos propostos.  

Conclui-se através do estudo feito que, é possível o uso de uma solução de 

segurança baseada em UTM como principal solução de segurança para empresas ou 

organizações, no que concerne segurança da rede. As soluções UTM apresentam 

um grande número de recursos de segurança, que atuam de forma integrada e 

permitem detetar as ameaças através de uma interface gráfica e de apresentar 

relatórios de uma forma simplificada. 

Espera-se que este estudo possa servir de apoio às organizações ou empresas 

que desejem adquirir soluções de UTM para segurança da sua rede. Da mesma 

forma, existe a expectativa de que o método de decisão proposto aqui possa auxiliar 

empresas ou organizações no processo de tomada de decisão em outros contextos. 

Portanto para trabalhos futuros abre-se a possibilidade de avaliar outros critérios 

envolvidos na problemática, como por exemplo: custos, uso de VPN site-to-site ou 

cliente-to-site, testes de estresse com variação da capacidade da memoria que não 

foi possível realizar e como outro elemento importante como suporte técnico das 

soluções UTM open source.   
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