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Resumo: Como parte das estratégias de incentivo ao uso da 
tecnologia da informação e desburocratização da máquina 
administrativa, o governo eletrônico (e-gov) tem como princípio à 
universalização dos serviços e a colocação do governo ao alcance 
de todos. O provimento pleno destes serviços depende fortemente 
do nível de segurança implementado, sendo esta uma barreira 
nos sítios de governo eletrônico brasileiros, conforme salienta 
trabalho anterior [8], que executou uma avaliação da segurança 
percebida pelos usuários de sítios de governo eletrônico 
brasileiros, utilizando o método g-Quality [6]. O presente 
trabalho visa avaliar o real nível de segurança dos sítios de 
governo eletrônico brasileiros, particularmente das prefeituras 
do estado do Rio de Janeiro, levantando vulnerabilidades e 
possíveis falhas de segurança utilizando o NESSUS, conhecida 
ferramenta para esta finalidade. 

I. INTRODUÇÃO 
O uso inteligente das tecnologias de informação e de 

comunicação eletrônicas digitais possibilita a inclusão digital 
de cidadãos e permite formas de atendimento nunca antes 
vistas. Atualmente a segurança é um dos maiores entraves à 
ampliação ainda maior da utilização da internet pela sociedade 
contemporânea. 

Recursos para segurança são constantemente desenvolvidos 
pela comunidade [2] [7] e, quando corretamente aplicados, 
tornam a troca de informações pela internet “razoavelmente” 
segura. Por “razoavelmente”, entende-se: com níveis de 
segurança iguais ou superiores a outros meios de comunicação 
ou procedimentos amplamente aceitos como seguros pela 
sociedade. O problema reside na aplicação correta das teorias 
propostas ou na constante correção de falhas de 
implementação, frequentemente aproveitadas por indivíduos 
inescrupulosos para obter acessos indevidos a recursos [5] [9]. 

Para sítios governamentais, a segurança reveste-se de 
especial importância [1] [4] [6] [8]. Sabemos que a 
estabilidade de um governo é fortemente dependente da 
qualidade da comunicação com o povo governado. 
“Impeachments”, corridas à bolsa de valores, subidas e 
descidas do nível de risco dos países, etc, são motivados por 
informações que partem do governo e se estas informações 
não forem confiáveis, podem trazer instabilidades 
extremamente danosas à sociedade, qualquer seja o meio de 
comunicação utilizado, incluindo-se a internet.  

No âmbito governamental, as possibilidades de utilização 
da rede se ampliam além da mera informação. Os sítios de 
serviços podem trazer comodidade ao cidadão, com aumento 
da eficiência da máquina administrativa, e diminuição de 
custos para o estado [6]. Sítios participativos podem fazer a 
informação fluir no sentido inverso, do cidadão para o estado, 
propiciando um governo mais ágil na percepção e no 
atendimento dos anseios do povo. Para que tudo isto seja 
possível é necessário que o cidadão se sinta seguro ao interagir 
com os sistemas governamentais na Internet. 

Este artigo realiza um estudo de caso, avaliando sítios 
governamentais com relação a segurança, ponto fraco 
levantado anteriormente utilizando-se o método g-Quality [6] 
[8]. O real nível de segurança pode ser aferido, possibilitando 
diagnosticar e identificar diversos problemas básicos e 
específicos que afetam diretamente a credibilidade da 
interação neste meio de comunicação. 

II. G-QUALITY 
O método para diagnóstico da qualidade de sítios de e-Gov 

denominado g-Quality [6], consiste na simulação de utilização 
dos sítios avaliados, aplicando-se um checklist que avalia: 
usabilidade, acessibilidade, interoperabilidade, segurança, 
privacidade, veracidade da informação, agilidade do serviço e 
transparência. 

O método foi aplicado em 127 sítios governamentais 
brasileiros [8] e os resultados obtidos nos itens relacionados a 
segurança foram notadamente ruins. Por exemplo, apenas 
2,6% dos sítios utilizam protocolos seguros e nenhum sítio faz 
uso de teclado virtual para inserção da senha. Esta constatação 
foi uma das principais motivações para a realização desta 
avaliação mais aprofundada. 

Em [8], avaliou-se o nível de segurança “percebida” pelo 
usuário. Ao utilizar-se um sítio em que uma indicação de 
segurança é exibida pelo navegador, por exemplo, um cadeado 
fechado no browser ou a indicação “https” no endereço, os 
usuários, de uma forma geral, sabem que estão em um sítio 
com algum nível de preocupação com segurança e se sentem 
mais tranqüilos. Esta percepção é importante para a 
popularização dos serviços governamentais na Internet, mas 
pode ter efeitos perigosos caso a segurança demonstrada não 
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seja real, sendo preferível ausência de indicação, a uma 
indicação equivocada. 

III. AVALIAÇÃO DE SEGURANÇA 
Para avaliar as vulnerabilidades apresentadas nos sítios 

avaliados, um especialista em segurança utilizou a ferramenta 
NESSUS1 [3], amplamente conhecida no meio especializado.  
Esta ferramenta checa todas as portas abertas em um servidor, 
verificando os serviços a elas associados. Os resultados 
obtidos são classificados pelo NESSUS, em três categorias de 
vulnerabilidades, a saber: 

1. Security Notes: uma informação sobre o sistema. Não 
necessariamente uma falha de segurança. Como conseguir 
informações sobre o sistema é o primeiro passo para uma 
invasão, a ferramenta mostra como esconder a informação, 
quando possível. Como não configuram uma falha real, não 
considerou-se ocorrências desta categoria neste estudo. 

Exemplo: O tipo do servidor remoto é : Microsoft-IIS/4.0 
Solução:  Pode-se utilizar o urlscan para alterar o tipo de 
servidor informado. 

2. Security Warnings: o sistema pode apresentar uma 
vulnerabilidade dependendo de alguma condição cuja 
determinação não foi possível pela ferramenta. 

Exemplo: Pode ser possível derrubar o servidor de FTP 
enviando o comando 'STAT *?AAA...AAA. 

Um atacante pode utilizar esta falha para suspender a 
distribuição de arquivos pelo seu sítio 
Solução: Aplique a atualização da Microsoft. Veja: 
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/ms
02-018.mspx. 

3. Security Holes: Uma falha que pode ser explorada foi 
efetivamente encontrada 

Exemplo: O CGI ‘Perl’ está instalado e pode ser 
executado como um CGI. Isto equivale a oferecer um 
interpretador de comandos a um atacante com os 
privilégios do servidor http (normalmente root ou 
nobody). 
Solução: Remova o ‘Perl’ do diretório cgi-bin. 

Esta ferramenta possui um recurso para melhorar a 
determinação das falhas de segurança, chamada “busca 
agressiva”. Quando ativada, a busca agressiva tenta 
efetivamente utilizar a vulnerabilidade sob a qual paira a 
suspeita “Warning”, produzindo relatórios mais precisos, com 
menor número de “avisos”. Eventualmente poderá ser 
comprometido o funcionamento do sítio auditado, caso a 
busca agressiva seja ativada, portanto, optou-se por uma busca 
simples, garantindo assim que nenhum dano seja infringido 
aos sítios pesquisados. 

Cada uma das ocorrências descritas (informação, aviso ou 
falha), a posteriori, é classificada segundo seu risco: 
� None: sem risco, ocorrências deste tipo foram 

desprezadas em nosso estudo; 

                                                 
1 Criado em 1998 por Renaud Deraison, o NESSUS foi o 
ganhador do Network Computing 'Well Connected' do ano de 
2002. É freqüentemente citado por especialistas em segurança 
como "o melhor para testes de vulnerabilidade" [5] e obtido 
sem custos em http://www.nessus.org. 

� Low: uma informação que pode ser utilizada em uma 
invasão foi encontrada, mas sem grande risco iminente 
de acesso não autorizado; 

� Médium: uma falha de segurança que pode dar acesso a 
um Shell privilegiado foi encontrada, mas o invasor 
necessita alguma coisa “a mais” para explora-la. Ex: 
fazer a transferência de um arquivo; 

� High: um atacante pode executar comandos arbitrários 
no servidor; 

� Serious: a vulnerabilidade pode ser explorada com 
extrema facilidade por um atacante; 

� Critical: o sistema já foi comprometido. Nenhum sítio 
apresentou ocorrências desta categoria. 

Os resultados da aplicação da metodologia proposta estão 
descritos a seguir. 

IV. ESTUDO DE CASO 
O nível de segurança foi verificado em 127 sítios 

governamentais brasileiros (federais, estaduais e municipais).  
Algumas considerações sobre as vulnerabilidades detectadas, 
o nível de risco e sobre as portas abertas nestes sítios são neste 
item discutidas. 

Antes de iniciar-se a discussão sobre as vulnerabilidades, 
cabe registrar que durante a inspeção identificou-se um 
servidor invadido, por mais de uma semana, que permaneceu 
com a página conforme exibido na Figura 1. Tal fato motivou 
ainda mais a avaliação criteriosa das condições de segurança 
dos sítios estudados, uma vez que este critério é de suma 
importância em sítios de governo. Antes do término de nossa 
avaliação, o servidor comprometido foi restaurado, motivo 
pelo qual nenhuma ocorrência classificada como crítica 
aparece nas estatísticas. 

Figura 1: Servidor invadido 

VULNERABILIDADES DETECTADAS - NESSUS 
A metodologia utilizada na análise de vulnerabilidades 

detectadas considerou que de cada 3 avisos, apenas 1 se 
configure em uma falha real. Adicionou se, portanto 0,33 
vezes o número de avisos ao número de falhas detectadas na 
categoria correspondente (baixo, médio, alto ou sério) e como 
exibido no Gráfico 1, que mostra o número médio de 
vulnerabilidades, nos 9 sítios federais analisados, nas capitais 
dos estados componentes da federação, e nos municípios do 
Estado do Rio de Janeiro  

Pode-se observar claramente pela figura que os sítios 
federais e os das capitais dos estados encontram-se em um 
patamar bem melhor do que os sítios municipais analisados. 
Mas mesmo assim, a situação não é boa.  

Observe que o número médio de vulnerabilidades de risco 
alto ou sério, para ambas as amostras que apresentaram 
melhor resultado, é bem próximo de 1 e, para um hacker 
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realmente determinado, basta uma vulnerabilidade para que se 
tenha um sítio completamente comprometido. 

Era de se esperar que os sítios referentes ao governo federal 
e as capitais dos estados apresentassem um resultado melhor, 
tendo em vista disporem estas esferas do governo, 
historicamente, de maiores recursos técnicos e financeiros.  
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Gráfico 1: Vulnerabilidades 

Verificou se um número maior de vulnerabilidades nos 
sítios municipais, uma das causas principais de número tão 
elevado seja o desconhecimento por parte dos administradores 
municipais das implicações da manutenção de um sítio na 
WEB, e das possibilidades de serviços que podem ser 
prestados à população se o recurso for bem administrado. 

Pode apontar também, a partir dos dados apresentados, que 
as instituições analisadas não têm condições de prestar 
serviços de qualidade aos seus cidadãos utilizando seus sítios 
WEB, enquanto não melhorem as condições de segurança de 
seus servidores. Até mesmo a manutenção de sítios meramente 
informativos é temerosa na atual conjuntura. 

A seguir, apresentam-se os mesmos dados em outro 
formato, ressaltando o número de sítios confiáveis, nas 
capitais estaduais e nos municipais do Rio de Janeiro. 
Podemos observar, por estas figuras, que temos os dois 
extremos da escala, com falhas GRAVES/SÉRIAS ou sem 
qualquer tipo de falha, demonstrando que é possível manter os 
sítios razoavelmente seguros. 

Sítios Federais

56%

22%

22%

Sem falhas de qualquer
tipo;
Com falhas de risco
MÉDIO;
Com falhas de risco SÉRIO.

Gráfico 2: Falhas/Avisos encontradas nos sítios federais. 

Sítios das capitais dos estados
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Com falhas de risco MÉDIO;

Com falhas de risco ALTO;

Com falhas de risco SÉRIO.

Gráfico 3: Falhas/Avisos encontrados nos sítios das capitais dos estados da 
federação. 

Municípios do Estado do Rio de Janeiro
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Gráfico 4: Falhas/Avisos encontrados nos municípios do Estado do Rio de 
Janeiro, exceto a cidade do Rio de Janeiro, computada juntamente com as 

capitais dos estados. 

O mesmo tratamento dado aos avisos na construção do 
Gráfico 1 foi utilizado nos Gráfico 2, 3 e 4 ou seja, o número 
de avisos foi multiplicado por 0,33 e adicionado ao número de 
falhas. Para cada sítio, foram levadas em consideração as 
falhas de mais alta classificação encontradas, ou seja, por 
exemplo, se um sítio apresenta falhas SÉRIAS, entra somente 
nesta categoria, independentemente de apresentar ou não 
falhas de risco mais baixo. 

PORTAS ABERTAS 
Um fator importante na manutenção de um sítio seguro é o 

número de serviços oferecidos por ele. Quanto menor for o 
número de portas abertas, mais fácil é mantê-los atualizados, 
livres de falhas de segurança. 

Obviamente, a razão da existência dos servidores é 
exatamente o oferecimento de serviços e, portanto, portas 
inevitavelmente têm de ser abertas. O que ocorre 
freqüentemente é um número muito grande de portas abertas, 
sem necessidade, abertas mais por falta de cuidado durante a 
instalação do sistema do que por real necessidade. Pode se 
observar no Gráfico 5, o número médio de portas abertas nos 
sítios das diversas regiões analisadas. Se compararmos os 
dados do Gráfico 5 com os do Gráfico 1, poderemos observar 
a estreita relação entre o número de portas abertas e o número 
de falhas de segurança encontradas. 
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Gráfico 5: Número médio de portas abertas 

Apesar da forte correlação entre o número de portas abertas 
e o número de falhas de segurança encontradas, muitas portas 
abertas não significam necessariamente um sítio inseguro. Se 
observarmos os dados relativos aos sítios federais, podemos 
observar que abrem menos portas do que os sítios das 
prefeituras e, no, entanto demonstram um nível de segurança 
bem semelhante. 

A decisão sobre o número de portas a abrir, certamente é 
particular para cada situação. Não acreditamos que um serviço 
necessário deva deixar de ser oferecido para diminuir as 
possibilidades de falha de segurança em um servidor. O que 
devemos analisar criteriosamente, é se o serviço é realmente 
necessário, e uma vez oferecido, tem de ser mantido livre de 
falhas.  

Uma prática que pode elevar o nível de segurança das 
instituições, é a separação em máquinas diferentes, dos 
serviços voltados para o público externo, dos voltados para o 
público interno, que pode ser mantido mais restrito, protegido 
por um “firewall”, por exemplo. Nenhum sítio federal ou de 
capital apresentou mais de 14 portas abertas, enquanto nos 
municípios do Rio foram encontrados 3 sítios com   15, 21 e 
35. Sem sombra de dúvida, principalmente nos dois sítios com 
o maior número de portas abertas (21 e 35), estes serviços não 
são todos necessários e as portas foram deixadas abertas por 
descuido ou desinformação do profissional que instalou o 
sistema. 

O que pode-se então, considerar razoável quanto ao número 
de portas abertas para um sítio governamental? O HTTP não 
podemos dispensar, sua versão com criptografia, o HTTPS 
também é bem vinda, o FTP é conveniente distribuição de 
arquivos, e o SSH pode ser útil na manutenção da máquina. 
Até agora temos 4 portas. Oferecer serviço de correio na 
mesma máquina utilizada como servidor WEB não é o ideal, 
mas caso não haja outra opção, devemos adicionar no máximo 
3 a esta conta (SMTP, POP e IMAP). Digamos que algum 
serviço específico tenha realmente de ser oferecido pelo 
servidor e adicionemos mais 2 portas ao total. Portanto, 9 
portas abertas nos parece um número bastante razoável para a 
grande maioria dos sítios. Todos os sítios federais e a grande 
maioria dos sítios das capitais dos estados se posicionam 
dentre deste limite, justamente os que apresentam o menor 
número de falhas. Dos municípios do Rio de Janeiro, 12 
(aproximadamente 18%) possuem mais de 9 portas abertas, 
situação que merece atenção. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A melhoria do nível de segurança nos sítios governamentais 

estudados deve passar necessariamente pela conscientização 
dos administradores municipais sobre as possibilidades que a 
internet abre para a melhoria, a um baixo custo, nos serviços 
prestados pelo poder público aos cidadãos. O provimento 
destes serviços e a sua utilização pelo cidadão depende 
fortemente do nível de segurança que este meio de 
comunicação ofereça. 

O nível de segurança de um sítio na internet não depende 
basicamente do desenvolvimento de novas soluções 
tecnológicas para o problema. As soluções existem, e o que 
nos resta é implementá-las de forma correta, portanto, a 
capacitação de mão de obra que consiga manter um nível de 
segurança satisfatório é primordial. Não é um problema que se 
resolva contratando uma consultoria que viaje até a cidade, 
resolva todos os problemas encontrados e dê sua tarefa por 
terminada. A manutenção da segurança deve ser uma 
preocupação contínua, durante todo o período em que o sítio 
esteja sendo disponibilizado aos cidadãos. A burocracia 
inerente ao serviço público e os baixos salários dos servidores 
certamente dificultam a contração de pessoal capacitado, mas 
acredita ser a solução ideal para o problema. 

A terceirização pode ser uma alternativa. Das prefeituras do 
Rio de Janeiro analisadas pode-se detectar várias que 
contrataram serviços de pelo menos duas empresas para 
hospedagem de seus sítios. No entanto, as duas empresas 
apresentaram problemas de segurança, uma com quatro e outra 
com duas falhas de alto risco, o que demonstra a necessidade 
de mão de obra qualificada, também para a contratação destes 
serviços. 

Acredita-se que iniciativas como esta, de avaliação das 
condições de segurança em sítios de Governo Eletrônico, 
sejam necessárias e devam ser constantemente executadas, 
preferencialmente por esferas do poder com melhores recursos 
técnicos (federal e estadual), podendo estas esferas superiores 
levantar problemas e, principalmente, assessorar na sua 
solução. 
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