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Resumo 

 

Firewall na nuvem - Primeiramente qual o significado de um firewall e nuvem? Firewall 

é um recurso de segurança baseado em hardware e software a partir de um conjunto 

de regras para o analise e tráfego de rede para determinar quais operações de 

transmissão podem ser executadas. A computação em nuvem trata-se de serviços 

que disponibilizam: Softwares instalados e configurados nos seus servidores para o 

usuário usufruir com meios acessíveis, apenas com conectividade à WEB (internet). 

O firewall na nuvem é basicamente softwares implementados na nuvem como 

dispositivos com o princípio de interromper o acesso a usuários não autorizados numa 

rede privada. Nosso propósito principal é relatar os benefícios da migração dos 

serviços determinados para nuvem e como o firewall vai se comprometer em relação 

ao controle de acesso e o tráfego de dados, nenhum sistema é 100% seguro, mas 

sempre há meios comprovados para uma segurança beneficente, Nossa solução 

utilizar meios de segurança com monitoramento de estado aplicados numa lista ou 

grupo de segurança para solucionar a perda de informações privatizadas, e o controle 

de acesso para apenas pessoas com acesso. Nosso propósito é usar a pesquisa 

descritiva para a coleta dos dados e informações atribuídas no formulário do google 

forms, vamos usar a abordagem quantitativa para aplicar os resultados dos dados 

coletados, opiniões sobre um determinado grupo de pessoas. Sobre esse trabalho 

convenhamos ajudar o entendimento das pessoas sobre firewall na nuvem e 

principalmente os profissionais de TI na respectiva área. 

 

Palavras-chave: Firewall. Nuvem. Tráfego de dados. Segurança.  

 

 

 

 

  



 

 
 

Abstract 

 

Cloud firewall - At first analysis what is the meaning of a firewall and cloud? Firewall is 

a hardware and software-based security feature based on a set of rules for network 

analysis and traffic to determine which transmission operations (protocols) can be 

performed.The cloud is about services that provide: Software installed and configured 

on its servers for the user to enjoy with earned means, only with connectivity to the 

WEB (internet). The cloud firewall is basically software implemented in the cloud as 

devices with the principle of interrupting access to unauthorized users on a private 

network. Our main purpose is to report the benefits of migrating determined services 

to the cloud and how the firewall will compromise in terms of access control and data 

traffic, no system is 100% secure, but there are always proven means for beneficial 

security. Our solution is to use security means with necessary status monitoring, 

security list or group for solution of loss of privatized information, and access control 

for people with access only. Our purpose is to use a descriptive survey to collect the 

data and information assigned in the google form, We will use the quantitative 

approach to apply the results of the collected data, opinions about the specific group 

of people.  About this work we intend to help people understand about firewalls in the 

cloud and mainly I.T. professionals in the area. 

 

Keywords: Firewall. A cloud. Data traffic. Saf
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1 Introdução 

O firewall na nuvem é basicamente softwares implementados na nuvem como 

dispositivos com o princípio de interromper o acesso a usuários não autorizados numa 

rede privada.  Atualmente, a informação é transmitida a grandes distâncias, quase que 

instantaneamente, através da internet, contribuindo para que as decisões sejam 

tomadas com mais rapidez e facilidade.   

No entanto, o crescente volume de dados tornou-se também um desafio, pois 

nem sempre é viável prover meios para que os mesmos estejam disponíveis no tempo 

e local adequados. Este estudo possui relevância teórica, pois diferencia-se de outras 

pesquisas bibliométricas por empregar uma classificação de estudo internacional 

sobre ‘Firewall na Nuvem’ com base no estudo de artigos publicados em língua 

portuguesa.   

Adicionalmente, este trabalho pode servir para que profissionais do mercado, 

que possuam interesse no tema, entendam melhor os serviços de nuvem oferecidos 

e sua segurança. O presente estudo também pode auxiliar na tomada de decisão dos 

gestores de organizações, os quais podem possuir interesse em avaliar os riscos e os 

benefícios do emprego de tais serviços. Por fim, o tema é atual e este trabalho 

contribui para mapear a produção de estudos sobre ‘Firewall na nuvem’. Neste 

sentido, pode trazer reflexões para a atuação de acadêmicos e instituições de 

pesquisa, além de fomentar uma base teórica para o desenvolvimento de novas 

tecnologias no setor de serviços no país.  

Suas principais vantagens são as seguintes, possibilidade de trabalho em 

qualquer lugar e ter acesso a programas e aplicativos, temos também a agilidade e 

garantia nas cópias  de segurança, vale ressaltar que a nuvem tem uma redução de 

custo no armazenamento, Menor consumo de energia devido aos recursos partilhados 

e otimizados, e diminuição de custos, pelo simples fato dos sistemas físicos estarem 

acoplados nos servidores da nuvem. 
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1.1 Justificativa 

A escolha deste tema foi tomada devido à observação do mundo atual, onde as 

pessoas estão cada vez mais sem segurança em sua rede, a partir da ideia de 

apresentar uma pesquisa exploratória relacionada aos benefícios do uso de Firewall 

na Nuvem e os riscos que a sociedade moderna desconhece sobre a não utilização 

dele. O que acaba deixando de lado um dos pilares importantes da tecnologia, a 

segurança. De acordo com a infonova (2020), os firewalls são, basicamente, a 

primeira linha de defesa na segurança da rede, criando espaço e a necessidade de 

metodologias e práticas que possibilitem a segurança da informação. Sendo de 

interesse geral demonstrar as categorias de ameaças, assim possibilitando o acesso 

a métodos que podem ser utilizados pelos usuários para diminuir os riscos a seus 

dados. 

 

1.1 Hipóteses  

A instalação de programas alternativos ou acesso a páginas maliciosas, modificadas 

e não oficiais pode facilitar o roubo de dados dos usuários. 

 

1.3  Objetivos 

Esta pesquisa tem como objetivo apresentar a importância da segurança da 

informação na parte de controle de acesso relacionados à implementação do Firewall 

na Nuvem, assim possibilitando o acesso à (conhecimento), métodos de confiança 

que possam ser usados para mudar condutas de usuários que não estão preocupados 

com as ameaças.  

Para alcançar nosso objetivo geral foi definido os seguintes objetivos 

específicos:  

● Apresentar os conceitos de segurança da informação, ameaças a sua rede 

públicas/privadas trabalhos ligados ao tema proposto; 

● Relacionar trabalhos e resultados obtidos por outras fontes; 

● Analisar resultados e discussões sobre o questionário elaborado para a 

avaliação do entendimento da atualizada da Implementação do Firewall na 

Nuvem; 

● Esclarecer procedimentos de segurança com intenção de informar e orientar a 

sociedade. 

●  
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2.0 Metodologia  

Foi utilizado o método de estudo e estratégia baseado no modo qualitativo e 

exploratório de pesquisa, demonstrando dados e procedimentos importantes que 

possam nos ajudar a construir o universo de estudo relacionado ao tema abordado. O 

instrumento de estudo utilizado para esta pesquisa é o questionário on-line, que 

esteve disponível para resposta de 09/11/2020 até 13/11/2020 na ferramenta 

GoogleForms(https://docs.google.com/forms/d/15-

vWfQKuVnXY078yh1WPalo0_Z0aL3uir1ybId0ibkQ/edit) os dados desta pesquisa 

foram obtidos por respostas de usuários de smartphones/notebooks de diferentes 

estados do país, onde foi destinado uma mensagem convidativa a amigos, familiares, 

conhecidos e desconhecidos através das redes sociais Facebook, Instagram e 

WhatsApp para solicitar a colaboração com nossa pesquisa. Este questionário tem 

sua base formada no conhecimento individual de cada um dos respondentes a 

respeito da Implementação do Firewall na Nuvem. 

 

3 Firewall 

3.1 Visão geral sobre  firewall 

Firewall é um recurso de segurança baseado em hardware ou software que, a partir 

de um conjunto de regras ou instruções, analisa o tráfego de rede para determinar 

quais operações de transmissão ou admissão de dados podem ser executadas. O 

termo usado “Parede de fogo”, a tradução literal do nome, já deixa claro que o firewall 

se enquadra numa espécie de barreira de defesa. A sua missão, por assim dizer, 

consiste basicamente em bloquear tráfego de dados indesejado e liberar acessos 

bem-vindos. (WINFOESTER, 2020) 

Aplicando-se na área de segurança da informação tendo como objetivo 

monitorar o tráfego na rede, tanto na entrada dos dados quanto na saída, sendo 

definidos pelo administrador do sistema regras específicas para o acesso à internet, 

sua funcionalidade na rede é analisar o tráfego para impedir o acesso indevido como 

por exemplo: redes sociais, permitindo ou negando pacotes de rede com base nas 

definições designadas pelo administrador do sistema bloqueando tráfegos específicos 

determinados como uma ameaça. O firewall é a linha de frente para a proteção dos 

dados ilustrado na figura 1, para manter protegido certas informações para o uso 

https://docs.google.com/forms/d/15-vWfQKuVnXY078yh1WPalo0_Z0aL3uir1ybId0ibkQ/edit
https://docs.google.com/forms/d/15-vWfQKuVnXY078yh1WPalo0_Z0aL3uir1ybId0ibkQ/edit
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pessoal, empresarial, jurídicos, entre outras prioridades para seu uso. 

(WINFOESTER, 2020) 

Figura 1 - (WINFOESTER, 2020) 
 

3.2 Configuração 

As configurações de firewall em seu PC podem rejeitar a conexão de rede necessária 

para a impressão em rede, o escaneamento em rede e o pc-fax. se estiver utilizando 

o Windows firewall e se instalou o mfl-pro switch a partir do cd-rom, as configurações 

de firewall já foram feitas. se você não instalou a partir do cd-rom, siga as instruções 

abaixo para configurar o firewall do Windows. se você estiver utilizando outro software 

de firewall pessoal, consulte o manual do usuário do seu software ou entre em contato 

com o fabricante. Informações sobre o número de Porta UDP para a configuração do 

Firewall na figura 2. (HOOGENRAAD, 2019) 

Figura 2 – (HOOGENRAAD, 2019) 

Porta UDP Escaneamento em 

Rede 

PC-Fax em 

Rede 

Escaneamento em Rede e 

PC-Fax em Rede 

Número da 

Porta Externa 

54925 54926 137 

Número da 

Porta Interna 

54925 54926 137 

 

Adicione a porta número 137, se você continuar a ter problemas com sua conexão de 

rede após ter adicionado as portas 54925 e 54926. A porta de número 137 também 

aceita impressão e a Configuração remota pela rede. (HOOGENRAAD, 2019) 

 

3.2.1 Endereço IP 
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Toda máquina na internet tem um endereço IP exclusivo. Por exemplo, se um 

determinado endereço IP fora da empresa ler muitos arquivos de um servidor, o 

firewall pode bloquear todo o tráfego para ou a partir deste endereço IP. Hoogenraad 

(2019) 

● Nomes de domínio - Como é difícil lembrar o conjunto de dígitos que 

compõem um endereço IP e os endereços IP às vezes mudam, todos os 

servidores na Internet também têm nomes legíveis, os chamados nomes de 

domínio. Podemos bloquear todo o acesso a determinados nomes de domínio 

ou permitir acesso apenas a nomes de domínio específicos. Hoogenraad 

(2019) 

● Portas - Cada servidor disponibiliza seus serviços através de portas 

numeradas, uma para cada serviço disponível no servidor. Por exemplo, se um 

servidor usa um servidor da Web e um servidor FTP, o servidor da Web 

geralmente está disponível na porta 80 e o servidor FTP está disponível na 

porta 21. Por exemplo, podemos bloquear o acesso da porta 21 em todas as 

máquinas, exceto uma. Hoogenraad (2019) 

● Palavras e frases específicas - Isso pode ser qualquer coisa. O firewall 

pesquisa todos os pacotes de informações para uma correspondência exata do 

texto mencionado no filtro. Podemos adicionar quantas palavras, frases e 

variações forem necessárias. Hoogenraad (2019) 

 

3.2.2 Protocolos 

O protocolo é a forma predefinida em que alguém que quer usar um serviço fala com 

esse serviço. Esse "alguém" pode ser uma pessoa, mas mais frequentemente é um 

programa de computador, como um navegador da web. Os protocolos geralmente são 

textos e simplesmente descrevem como o cliente e o servidor conduzem a conversa. 

Alguns protocolos comuns para os quais podemos definir filtros de firewall são: 

● IP (Protocolo da Internet) - o principal protocolo de comunicação de 

informações via Internet; 

● HTTP - usado para páginas da web; 

● FTP - usado para baixar e carregar arquivos; 

● SMTP - usado para enviar e-mail; 



6 
 

 
 

● Telnet - usado para executar comandos em um computador remoto; 

● TCP - usado para desmontar e reconstruir informações que trafegam pela 

internet; 

● UDP - usado para informações que não exigem resposta, como streaming de 

áudio e vídeo; 

● ICMP - usado por um roteador para trocar as informações com outros 

roteadores; 

● SNMP - usado para coletar informações do sistema de um computador remoto. 

Podemos configurar uma ou duas máquinas para lidar com um protocolo 

específico. Então podemos proibir esse protocolo em todas as outras 

máquinas. (CISCO, 2020), Hoogenraad (2019) 

3.2.3 Portas 

Para o correto funcionamento do serviço, junto a um firewall, as seguintes 

portas devem estar liberadas: (DR. ERICK LAZARO MELO, 2020) 

● UDP 1719 – RAS e tunelamento H.245; 

● TCP 1720 – Sinalização H.225; 

● TCP 1721 – Sinalização; 

● TCP 30000 até 39999 – Sinalização Q.931; 

● UDP 50000 até 50999 – RTP (Mídia); 

● UDP 5060.  

(DR. ERICK LAZARO MELO, 2020) 

 

3.3 Tipos de firewalls 

3.3.1 Filtragem de pacotes (packet filtering) 

O firewall de filtro de pacotes controla o acesso à rede analisando os pacotes de saída 

e de entrada. Na prática, ele permite que um pacote passe ou seja bloqueado durante 

o caminho fazendo a comparação com critérios definidos antecipadamente, como: 

Endereços IP permitidos; 

Tipo de pacote; 
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Número de porta para acesso. “(DORESTE et al., 2020)” 

A técnica de filtragem de pacotes é ideal para redes pequenas, já que fica complexa 

quando implementada em redes maiores. Esse tipo de firewall não pode impedir todos 

os tipos de ataques, pois ele não tem a capacidade de enfrentar os ataques que usam 

vulnerabilidades nas camadas de aplicativos e lutar contra ataques de falsificação. 

(DORESTE et al., 2020) 

3.3.2 Firewall de aplicação (proxy services) 

Os Firewalls de servidor proxy são os tipos de firewall mais seguros. Eles podem 

proteger os recursos de rede de forma eficaz filtrando as mensagens, mascarando 

seu endereço IP e limitando os tipos de tráfego. “(DORESTE et al., 2020)” 

Eles fornecem uma análise de segurança completa e com reconhecimento dos 

protocolos que suportam. Para as grandes empresas, os firewalls de aplicação 

oferecem a melhor experiência na internet e resultam nas melhorias de desempenho 

da rede. (DORESTE et al., 2020) 

3.3.3 Inspeção de estados (stateful inspection) 

O Stateful Packet Inspection (SPI), conhecido também como inspeção de dados, é 

uma poderosa arquitetura de firewall que examina os fluxos de tráfego de ponta a 

ponta na rede. Esses firewalls inteligentes e rápidos usam uma maneira inteligente de 

evitar o tráfego não autorizado, analisando os cabeçalhos dos pacotes e 

inspecionando o estado de cada um. “(DORESTE et al., 2020)” 

Esses firewalls funcionam na camada de rede e por isso são mais seguros do que os 

modelos básicos de filtragem de pacotes. (DORESTE et al., 2020) 

 

 

 

 

 

4 Nuvem 



8 
 

 
 

4.1 O que é nuvem? 

Nuvem nada mais é, do que a internet, basicamente são empresas que disponibiliza 

seus servidores para você mandar seus arquivos pessoais para lá, a nuvem vem se 

popularizando justamente por causa da segurança, por exemplo se você deixar fotos 

pessoais, algum arquivo importante ou documentos salvos em seu computador a risco 

de perder tudo se algum dia seu HD queimar coisa que não iria acontecer se estivesse 

deixado na nuvem. Basicamente tudo hoje na internet está na nuvem, seu e-mail, seu 

facebook e até o youtube também eles estão hospedados em algum lugar do planeta 

e podemos acessá-los em qualquer lugar do mundo sem dificuldade. hoje diversas 

empresas oferecem serviços de armazenados na nuvem e não interessam a 

localização física deles seus documentos podem estar numa cidade vizinha ou até 

mesmo do outro lado do mundo. (JEAN-PASCAL TRICOIRE, 2020) 

A Tecnologia a cada dia que passa tem se evoluído e consigo trazendo novos 

recursos para os usuários, vivemos uma era tecnológica em que a cada segundo 

temos de nos atualizar, mas onde guardamos(Armazenamos)  tanta informação ou 

melhor onde posso manter meus dados seguros e em sigilo, visando isso surgiu a 

Computação em Nuvem(Cloud Computing) que na realidade a muito tempo atrás já 

existia, na década de 1950 onde as máquinas tinham um alto custo e as organizações 

no máximo tinha uma ou duas máquinas, tendo como especialistas  o Americano John 

McCarthy que discutiu o uso compartilhado do computador, de forma simultânea, por 

dois ou mais usuários e que ele ficaria conhecido como “ O pai da inteligência artificial” 

e inventor da programação Lisp, o que ninguém imaginaria que mais tarde   quem 

daria continuidade a Computação em Nuvem(Cloud Computing)  foi Joseph  Carl 

Robnett Licklider. A Partir dos anos 2000, a Tecnologia Cloud Computing começa a 

ganhar mais força por ser oferecida comercialmente, grandes empresas como a 

Amazon, traz algo inovador onde surgiu, permitindo que as empresas e indivíduos 

alugassem computadores virtuais, onde poderiam acessar serviços e aplicativos. 

(JEAN-PASCAL TRICOIRE, 2020) 

A computação em nuvem trata-se de serviços que disponibilizam: Softwares 

instalados e configurados nos seus servidores para o usuário usufruir com meios 

acessíveis, apenas com conectividade à WEB (internet) para o uso do software 

determinado pelo provedor da nuvem empresas como (Amazon, Microsoft, Google 
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entre outras...) e acesso a informações a qualquer ambiente ou horário. Seus 

servidores abrangem desempenho e confiabilidade para seus usuários, pagando 

apenas pelo uso e não pelos hardwares designados. Com uma série de recursos 

rápidos e flexíveis, banco de dados, AD para um gerenciamento coordenado, fazendo 

com que suas economias diminuam bastante em relação a um servidor próprio de 

hospedagem empresarial, armazenamento de dados, e principalmente ter um 

escalonamento instável de acordo com o andamento da empresa. Vantagens da 

utilização da nuvem: (JEAN-PASCAL TRICOIRE, 2020) 

● Redução de custos; 

● Flexibilidade; 

● Agilidade; 

● Escalabilidade; 

● Serviços como SaaS, PaaS e IaaS.  

                                         Figura 3 - Bandoli (2020) 

 

 

 

 

 

4.2 tipos de nuvem 
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4.2.1 Nuvem Pública 

Nuvem pública ou para os íntimos infraestrutura compartilhada, ou seja, o datacenter 

é compartilhado e distribuído igualmente para todos os usuários, no datacenter do 

fornecedor tem seus arquivos como também tem de outras pessoas e até de outras 

empresas a única coisa que diferencia é o login e a senha. Mas ambos os arquivos 

estão concentrados diretamente em uma única máquina. Hoje a nuvem pública é a 

mais conhecida no mercado que a grande maioria das pessoas conhecem como 

nuvem pública, como por exemplo a nuvem da Amazon, Google Drive, Dropbox e 

entre outros. Eles também são conhecidos por serem serviços Freemium (Gratuito até 

certo ponto) mas todos os exemplos que citei é uma Infraestrutura 

Compartilhada. (MICROSOFT, 2020) 

A nuvem pública hoje em dia tem maior poder de utilização no mercado pelas 

empresas, pois se adequa a utilização de SaaS, softwares virtualizados com 

disponibilidade para vários clientes por meio da internet. A nuvem pública é essencial 

por ser acessível, e principalmente cortar gastos de hardwares adquiridos para a 

montagem de uma infraestrutura de um servidor próprio. O provedor(nuvem) tem o 

total gerenciamento sobre os softwares disponibilizados em uma plataforma 

escalonável, e controle da infraestrutura compartilhadas por eles, algumas questões 

sobre a segurança tende a preocupar os clientes, pois como esse ambiente de nuvem 

pública é disponibilizada por várias empresas, tende a levantar suspeitas pelo serviço, 

mas com o serviço implantado corretamente pode ser tão segura quanto uma nuvem 

privada, pois com um sistema de segurança gerenciada pelo provedor, Intruder 

Detection and Prevention System (IDPS), seus dados importantes gerenciados, 

protegidos de forma consistente. (MICROSOFT, 2020) 

 

4.2.2 Nuvem Privada 

Nuvem Privada ou para os íntimos infraestrutura exclusiva, ou seja, terá uma máquina 

apenas para você ou para sua empresa, exclusivamente para guardar seus dados e 

oferecer seus sistemas, isso significa que é mais segura que uma nuvem pública. Por 

exemplo, o governo, o governo não irá guardar seus dados em um datacenter 

compartilhado de forma alguma por conter informações sigilosas e sendo assim ela 

mesmo vai criar seu próprio datacenter para armazenar seus arquivos. Porém a 
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nuvem privada não precisa necessariamente estar dentro da sua empresa, pode-se 

criar uma nuvem privada num datacenter de terceiros. (HP, 2020) 

Quando falamos de nuvem privada nos referimos ao modelo de nuvem 

exclusivo que segue as necessidades e as especificidades de uma empresa. Em 

comparação às outras nuvens, a nuvem privada oferece mais segurança e mais 

privacidade, mantendo assim longe das pessoas não autorizadas. A nuvem privada é 

totalmente dedicada, ou seja, só podem ser acessadas pelos servidores e datacenter 

do seu negócio fazendo com isso reduzindo a chance de vazamentos de dados e 

diminuindo o tempo de implantação. A nuvem privada também permite que o espaço 

de armazenamento seja facilmente alterado de acordo com a demanda, com essa 

redução, reduz os custos, ajuda a aumentar a atividade da equipe entre outros. 

(VMWARE, 2020) 

 

4.2.3 Nuvem Híbrida 

Nuvem híbrida é uma junção da nuvem pública com a privada, as nuvens híbridas são 

muito utilizadas, as nuvens híbridas trazem flexibilidade e poder computacional da 

nuvem pública para atender as tarefas não sensíveis e mantendo dados e aplicações 

mais críticas e sensíveis na nuvem privadas. Em certos momentos várias empresas 

precisa mais recursos computacionais ou seja elas ligam a nuvem pública na privada 

que daí se cria a nuvem híbrida que é utilizando recursos da nuvem pública e da 

nuvem privada mas também não é só isso é por causa da diversidade  
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Figura 4 – Monteiro (2019) 

 

que a 

nuvem híbrida oferece e dificilmente em uma nuvem privada terá tantas diversidades 

que é encontrada a rede híbrida mostrada na figura 4. (MOREIRA, 2020) 

 

4.2.4 Nuvem Comunitária 

Nuvem comunitária é uma infraestrutura estabelecida por requisitos similares. A 

nuvem comunitária procura compartilhar serviços que o cloud computing oferece além 

disso todos os custos são divididos entre menos usuários que na própria nuvem 

pública, além de ter maior privacidade e segurança e podendo ser organizada por um 

terceiro além de ser mais econômica do que as outras nuvens pois os recursos 

(armazenamento, estações de trabalho) utilizados e compartilhados na comunidade 

já representam um bom retorno em investimento. (KATEKAWA, 2020) 
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Figura 5 – Melo (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Serviços de cloud computing 

  Figura 6 – Prado (2020) 
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1° Google Drive  

O Google Drive está ligado à sua conta do Google, a mesma do Gmail e Youtube 

oferece, 15 GB de espaço gratuito. O espaço pago mais econômico custa R$6,99/mês 

para 100 GB de armazenamento. (PRADO, 2020) 

 

2° Dropbox 

Dropbox, um dos melhores serviços, oferece 2 GB a 18 GB(Dependendo) de espaço 

gratuito. O espaço pago mais econômico custa US $9,99/mês para 2 TB de 

armazenamento. (PRADO, 2020) 

 

3° OneDrive 

OneDrive da Microsoft, é o serviço de armazenamento que vem junto com o Office 

365, oferece 5 GB de espaço gratuito. O espaço pago mais econômico custa 

R$9,00/mês para 100 GB de armazenamento. (PRADO, 2020) 

 

4° Mega 

Mega tem a privacidade como um dos principais atrativos, já que os dados dos 

arquivos são criptografados antes de serem enviados aos servidores, oferece  

50 GB de espaço gratuito. O espaço pago mais econômico custa €4,99/mês para 400 

GB de armazenamento. (PRADO, 2020). 
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5° Icloud Drive 

Icloud Drive serviço de armazenamento online da Apple, funciona apenas com 

produtos da marca, oferece 5 GB de espaço gratuito. O espaço pago mais econômico 

custa R$3,50/mês para 50 GB de armazenamento. (PRADO, 2020). 

 

4.4 Tipos de serviços em nuvem 

 

4.4.1 Prestação de Serviço da Nuvem SaaS 

O SaaS (Software as a Service) é um sistema de software gerenciado e compartilhado 

na nuvem, fazendo com que o usuário/cliente tenha acesso apenas utilizando a 

internet em qualquer lugar. SaaS seria um meio bastante eficaz em questões 

empresariais, pelo simples fato de não precisar se preocupar pela infraestrutura dos 

hardwares e softwares, eles são gerenciados pelo provedor do serviço, mantendo 

segurança e conectividades múltiplas para o usuário. Esse método via WEB 

disponibiliza APP’s sofisticados sem a necessidade de instalação, atualização ou algo 

do tipo, pois a corporação é responsável pelo software eles se tornam ainda mais 

sofisticados como ERP e CRM acessíveis os recursos para a compra, implantação e 

gerência do software. Nesse serviço você gerencia (Aplicações, Dados, Runtime, 

Middleware e O/S). O provedor de serviço da nuvem gerência (Virtualização, 

Servidores, Armazenamento e Networking). (MICROSOFT, 2020), (SOFTLINE, 

2020). 

4.4.2 Prestação de Serviço da Nuvem PaaS 

O PaaS ou (Platform as a Service) é um tipo de plataforma mais robusto e com maior 

flexibilidade das aplicações do que o SaaS, e tem seu ambiente complexo para um 

ciclo de vida WEB (base de testes, implantação de softwares, entre outros)  completo 

e com vários recursos de desenvolvimento e implantação de aplicativos simples à 

empresariais com uma infraestrutura igual ao IaaS e SaaS (Armazenamento em rede, 

Servidores, serviços BI (business intelligence), ferramentas para desenvolvimento, e 

middleware) o PaaS é responsável por rodar aplicações numa plataforma como 

serviço produzida especificamente para esse serviço. (MICROSOFT, 2020), 

(SOFTLINE, 2020), (ALCIDES, 2020). 
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O Google App Engine (plataforma de nuvem para o desenvolvimento e 

hospedagem de aplicações web na infraestrutura do Google) por exemplo, foi feito 

uma aplicação para rodar especificamente nessa plataforma, desenvolvida numa 

linguagem de programação, C# Por exemplo, para essa aplicação poder se comportar 

corretamente no Azure precisa-se de uma adaptação certa ? Com o PaaS não precisa 

se preocupar com configurar ou comprar recursos de software e hardware. Mesmo a 

estrutura sendo de modo invisível para quem a desenvolve, ele pode configurar com 

as suas respectivas preferências. Nesse serviço você gerencia somente (Aplicações 

e Dados). O provedor de serviço da nuvem gerência (Runtime, Middleware, O/S, 

Virtualização, Servidores, Armazenamento e Networking). (MICROSOFT, 2020), 

(SOFTLINE, 2020), (ALCIDES, 2020). 

 

4.4.3 Prestação de Serviço da Nuvem IaaS 

O IaaS (Infrastructure as a Service) é um modelo fundamental para nuvem, pois nesse 

serviço você não tem acesso para poder modificar ou gerenciar nada. O provedor do 

serviço da nuvem tem o total gerenciamento (Aplicações, Dados, Runtime, 

Middleware, O/S, Virtualização, Servidores, Armazenamento,  e Networking) IaaS é 

uma infraestrutura como serviço onde as empresas optam em contratar visando 

"gastar" realmente aquilo que você vai precisar sem ter aquela quantidade gigantesca 

de gasto com equipe, datacenter e aplicação. Ou seja, não precisando comprar várias 

máquinas, geradores, suítes e entre outros. Quando uma empresa adquire o IaaS ela 

elimina a necessidade de ter uma equipe para gerenciar seus servidores, se 

preocupar com instalações de software, instalações de servidores, replicações de 

dados, backup e entre outros. (MICROSOFT, 2020), (SOFTLINE, 2020). 

Ou seja, quando você contrata o IaaS a empresa que você está contratando 

ela vai cuidar do seu backup, da replicação, da disponibilidade entre outras coisas. 

Entre vários exemplos de IaaS um dos mais famosos é o sem dúvida da Amazon. Ou 

seja, o IaaS nada mais é do que uma infraestrutura como serviço que ao invés de 

você se preocupar com servidores você contrata isso de um player e ele vai te fornecer 

essa infraestrutura e tudo que você precisa, seja em relação a hardware ou a software. 

(MICROSOFT, 2020), (SOFTLINE, 2020). 
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5 Nuvem 

5.1 Firewall na nuvem 

O firewall na nuvem são basicamente softwares implementados na nuvem como 

dispositivos com o princípio de interromper o acesso a usuários não autorizados numa 

rede privada, pois prevenir que os dados que sejam vazados é essencial para uma 

confiabilidade do software e atribuir mais serviços ainda, nenhum sistema é 100% 

seguro independente de qualquer situação, sempre haverá aberturas. (BJ JENKINS, 

2020) 

 

Existem benefícios na utilização do firewall na nuvem, sendo eles: 

● Escalabilidade: A escalabilidade é de fato comprovada, pois com a 

implantação de forma fácil e ajustável, como tem como responsabilidade maior 

o provedor de nuvem referente a manutenção e atualização do serviço, fica 

mais tranquilo em relação ao usuário. Os firewalls na nuvem podem facilmente 

ser ajustados de acordo com a largura de banda (caso seja aumentada), pois 

ele nega os ataques de negação de serviço distribuídos (DDoS) sendo 

ampliados de forma automática. Na nuvem vai escalar vários servidores para 

sua empresa, assim a sobrecarga do servidor não acontecerá. (BJ JENKINS, 

2020) 

● Disponibilidade: Os provedores do firewall na nuvem têm por si disponibilizar 

o custo embutido por meio da sua infraestrutura e suporte. No provedor de 

nuvem seus servidores estarão climatizados, backup de forma automática em 

períodos de tempo determinados pelo cliente/provedor (principalmente pelo 

provedor, pois como seus servidores estão em seus serviços, eles têm a 

responsabilidade de backups contínuos caso haja uma falha de segurança do 

serviço determinado pelo cliente). Esse tipo de serviço é difícil de se aplicar em 

servidores locais, pois seu custo é grande e precisa de suporte necessário para 

esse tipo de serviço, na nuvem existem locais e pessoas especializadas só 

para tratar dessas situações, também fazendo implementação de forma 

imediata de atualizações sem a necessidade de haver grandes downloads ou 

atualização do sistema, e seu custo é bem mais baixo; (BJ JENKINS, 2020) 

● Extensibilidade: Firewalls na nuvem tem seu acesso e instalação a qualquer 

lugar, como seu próprio nome diz (nuvem), entretanto precisa-se se preocupar 
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com o caminho de comunicação da rede que acontecerá, pois como o 

dispositivo será alocado localmente, sua extensibilidade é limitada, e seus 

recursos disponíveis para uma boa implantação de solução de firewall e em 

busca da segurança da informação dos dados empresariais; (BJ JENKINS, 

2020) 

● Segurança da migração: Os firewalls na nuvem tem um poder muito grande 

na parte de filtração no tráfego de variedades de fontes como por exemplo: a 

internet e a principal preocupação, da conexão entre os data centers físicos 

para migração em nuvem, o firewall é capaz de garantir uma segurança nessa 

conexão, fazendo com que seu cliente se sinta confortável para fazer esse 

procedimento de sua infraestrutura e torná-las baseadas em nuvem, pois tem 

tão benefícios que as grandes empresas já fizeram esse processo de migração 

e com certeza não se arrependeram; (BJ JENKINS, 2020) 

● Paridade de acesso seguro: Um firewall local tem o mesmo nível de 

fornecimento seguro de acesso que um firewall na nuvem, atualmente sua 

política de segurança avançada se aplica a conexão e filtragem entre clientes 

e a nuvem, esse tipo de computação conta com muitos softwares 

especializados para essa criptografia de dados sendo de alta confiança, para 

evitar a contaminação de vírus, invasão de roubo de identidades. Seus serviços 

tem outro benefício de segurança, pois como sua infraestrutura não 

permanecerá mais localmente, as atividades de roubos locais para o furto de 

equipamentos de hardwares, não será corrido esse risco; (BJ JENKINS, 2020) 

● Proteção de identidade:  Nessa etapa o firewall se integra com o provedor de 

controle de acesso, os usuários tem o controle sobre ajuste da ferramenta de 

filtragem; (BJ JENKINS, 2020) 

● Acessibilidade: Nesse benefício é muito gratificante, pelo simples fato de 

poder ter acesso dos dados a qualquer lugar do mundo através da internet, 

basta apenas ter as credenciais de acesso para poder desenvolver as 

atividades atribuídas ao usuário, e como a nuvem tem um firewall de segurança 

avançado, pode se dizer que é seguro o acesso, pois sua filtragem de dados é 

com criptografia de ponta, fazendo com que o usuário se sinta confortável ao 

acesso das informações. (VERTIC, 2018) 
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5.2 Tipos de Firewall na nuvem 

Atualmente existem dois tipos de firewalls na nuvem ambos softwares com verificação 

de pacotes de entrada e saída para filtragem de acesso, e bloqueio indevido a 

usuários não autorizados, um deles é o FWaaS, software disponibilizado para serviços 

de proteção de rede uma rede corporativa, é como um dispositivo de firewall local 

sendo que sua localidade será na nuvem, protegida e gerenciada pelos 

administradores do provedor de nuvem para prevenir seus dados. (ZEICHICK, 2020) 

Por outro lado, existem os firewalls específicos para os serviços PaaS e IaaS, 

sendo eles projetos para executar data center virtual usando seu servidor para 

modelar a plataforma, ele tem a proteção essencial do tráfego do app para o serviço 

da nuvem, mas conhecido pelas empresas como firewall de próxima geração. Os 

usuários autorizados podem está a qualquer lugar, e os maliciosos crescem ainda 

mais para o roubo de informação. Basicamente o firewall para serviços PaaS e IaaS, 

estender as políticas de segurança e o firewall para o serviço SaaS proteger o tráfego 

corporativo e proteção dos usuários. (ZEICHICK, 2020) 

 

5.2.1 Firewall como Serviço (FWaaS) 

Os firewalls na nuvem agem como dispositivos locais tradicionais, exceto que são 

serviços destinados do seu provedor de nuvem o FaaS que é dedicado a serviços 

como o SaaS. Um benefício é a proteção de dados por meios de uma rede privada 

virtual (VPN), tendo um acesso confiável por túneis de proteção de uma classe 

empresarial por diretórios de autenticação como o AD (Active Directory). É uma ótima 

maneira de segurança para que os funcionários tratem de serviços da empresa sem 

sair de sua proteção de rede. Com o FWaaS você paga apenas pelo que usa (caso 

seja determinado pela maioria dos serviços de nuvem). Caso haja meios de 

atualizações é totalmente feito pelo serviço FWaaS, sem a necessidade de você 

baixar ou instalar algo, a desvantagem é que você necessita deles para realizar esse 

procedimento, mas como os serviços do provedor de nuvem duram 24/7 é bem 

conveniente ser atendido rápido e realizado a configuração. Matthew Prince (2020), 

(ZEICHICK, 2020). 

Referente ao ataque de negação de serviço (DDoS)  “No passado, você 

protegia contra DDoS no final de seu canal de Internet, mas a realidade é que um 

ataque DDoS pode inundar você, não importa quanta largura de banda você tenha”, 
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diz Simon Leech, tecnólogo-chefe de soluções digitais e equipe de transformação da 

Hewlett Packard Enterprise. “Escalonar a nuvem pode ajudar, porque o provedor de 

nuvem tem largura de banda para repelir ataques em escala de gigabit ou terabit.” 

Zeichick (2020) 

 

5.2.2 Segurança para serviço (IaaS e PaaS) 

 Nesse tipo de firewall que é voltado ao serviço da nuvem a proteção da 

infraestrutura é totalmente diferente do FWaaS que é projetado para proteger o 

perímetro da rede e usuários remotos ou em trânsito. No caso do IaaS / PaaS, você 

aluga um serviço por infraestrutura que tem como provisionamento e gerenciamento 

seu próprio serviço virtual. Esses servidores podem ser de uso constante, e também 

determinado por qual serviço você irá utilizar: hospedagem de apps, armazenamento, 

serviços WEB, entre outros. A comunicação com a VPN é por volta de apps baseados 

em nuvem totalmente autônomos. Seu serviço virtualizado é totalmente gerenciado 

por você, trazendo com si a responsabilidade de proporcionar o máximo desempenho 

disponibilizado pelo provedor. (ZEICHICK, 2020) 

Seu serviço de nuvem fica protegido tanto por tráfegos maliciosos, quanto até 

mesmo por outros servidores. O firewall é licenciado o host de nuvem, esses firewalls 

virtuais ou conhecidos como firewall da nova geração, são empacotados de maneira 

diferente, é apresentado VMs totalmente configuradas instanciada e usada como um 

front end para sua infraestrutura da nuvem. Podendo ser existente como banco de 

dados ou até mesmo um servidor WEB. (ZEICHICK, 2020) 

A vantagem da abordagem de micro segmentação que protege um grupo 

específico de servidores virtuais ou até mesmo um servidor único. É que ela permite 

vincular políticas de segurança a máquinas virtuais individuais. “Em um data center 

definido por software - ou uma nuvem híbrida com orquestração - toda vez que 

provisionar uma nova máquina virtual, quero que a VM tenha uma política de 

segurança vinculada a ela no provisionamento", diz Leech da HPE. "Dessa forma, 

como a VM se move pela rede em nuvem e migra de uma máquina para outra, essa 

política de segurança irá segui-la. Além disso, quando a VM for derrubada, quero que 

a política de segurança também desapareça” Zeichick (2020) 
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5.3 Partes de uma Regra de Segurança 

Regras de segurança são importantes para especificar o tipo de tráfego determinado 

tanto para dentro quanto para fora de uma VNIC, sem essas regras não é permitido o 

tráfego para dentro e fora das VNICs e na VCN. Observação: "Regras de segurança 

não são permitidas a aplicação de tráfegos relativos ao bloco CIDR 169.254.0.0/16. 

Incluindo serviços como iSCSl (protocolo na camada de transporte em uma rede 

TCP/IP) e metadados na instância”. Larrys Ellison (2020) 

Regras em específica: 

● Direção (entrada ou saída): Referente a entrada e saída do tráfego são 

determinadas na VNIC. No modelo API REST (Interface para o fornecimento 

de dados padronizados baseados em requisições HTTP) ambos os modelos 

são diferentes, a lista de segurança e o grupo de segurança. Na lista de 

segurança há dois objetos separados sendo eles: IngressSecurityRule (Regra 

de segurança de entrada) / EgressSecurityRule (Regra de segurança de saída). 

Entretanto no grupo de segurança só há um objeto SecurityRule (Regra de 

Segurança) e o atributo direction (direção) do objeto que determina a regra 

destinada ao tráfego de entrada ou saída. Larrys Ellison (2020), (ANTUNES, 

2020); 

● Com ou sem monitoramento de estado: Caso essa opção de monitoramento 

de estado for ativada pelo administrador, o rastreamento das conexões será de 

uso na regra para o tráfego de dados. Se nessa opção não for feito o 

monitoramento de estado não haverá rastreamento de conexões. Larrys Ellison 

(2020) 

● Tipo de origem (somente regras de entrada) e destino (somente regras de 

saída) permitidos: 

                             

 

 

 

Figura 7 – Larrys Ellison (2020) 
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● Protocolo IP: Atribuição de um único protocolo IPV4 ou "todos" de sua 

preferência. Larrys Ellison (2020) 

● Porta de origem: No caso da porta de origem para o tráfego de dados para as 

portas TCP ou UDP, como método de especificação, “todas” as portas ou de 

preferência alocar uma única porta de destino ou um intervalo. Larrys Ellison 

(2020) 

● Porta de destino: Referente a porta de destino para o tráfego destinado às 

portas TCP ou UDP, mesmo critério de especificação, todas as portas ou de 

preferência alocar uma única porta de destino ou um intervalo. Larrys Ellison 

(2020) 

● Tipo e código ICMP: No caso do ICMP sua especificação existe: todos os tipos 

e códigos ou, especificar um único código opcional. Num caso de atribuir vários 

códigos é preciso criar uma regra separadamente para cada código permissível 

pelo administrador. Larrys Ellison (2020) 

● Descrição (somente regras NSG): Atualmente o método de regras de 

segurança NSG é opcional para o fornecimento das regras, entretanto a lista 
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de segurança não é suportada essa atribuição das regras de lista de 

segurança. Larrys Ellison (2020) 

 
5.4 Regras do firewall entrada e saída 

Atualmente existem duas funcionalidades para regras de segurança do firewall virtual 

que usam o tráfego do nível de pacotes e segurança no controle do tráfego de 

dados. (REGRAS DE SEGURANÇA, 2020) 

● Lista de segurança: Procedimentos executados pelo VCN determinados pelo 

administrador regras de entrada e saída, aplicando-se em todas as VNICs da 

lista de segurança, Uma lista de segurança seria a definição de um conjunto de 

regras aplicadas a todas as VNICs em um sub-rede inteira com a associação 

de 5 listas de segurança no máximo. Larrys Ellison (2020) 

 

● Grupos de Segurança: Também são processos executados pelo cloud firewall 

o que diferencia da lista de segurança é sua aplicação das regras de entrada e 

saída que se aplica a uma só VNIC de sua preferência, pode-se adicionar com 

o máximo de 5 NSGs a uma única VNIC. Exemplo na figura 1 abaixo. Larrys 

Ellison (2020)                  

 

                                                Figura 8 – Larrys Ellison (2020) 

 

 

5.4.1 Visão geral de uma Lista de segurança 

Uma lista de segurança atua como um firewall virtual com suas regras de entrada e 

saída, sendo aplicadas pelo administrador do sistema em uma VNIC. Observação: 

sua configuração de uma determinada lista de segurança é aplicada em uma sub-

rede, fazendo com que todas as sub-rede sujeitas a VNIC tem sua lista de segurança 
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aplicada. Uma lista de segurança é aplicada em outra VNIC caso ela esteja conectada 

na mesma instância na VCN ou um próprio host da VCN. Larrys Ellison (2020) 

Existem limites para a lista de segurança, são elas: 

 

 

 

 

    Figura 9 – Larrys Ellison (2020) 

 

5.4.1.1 Lista de segurança padrão 

Cada serviço de nuvem tem seu firewall planejado por padrão caso uma sub-rede não 

seja especificado nenhuma lista de serviço, será automaticamente implementado uma 

lista de serviço por padrão, podendo modificar e fazer qualquer tipo de alteração nessa 

lista padrão. Numa lista de segurança padrão não é aplicado o protocolo RDP (Serve 

como uma interface visual do servidor de terminal em específico para a porta 3389 do 

protocolo TCP).  É necessário adicionar uma regra de monitoramento de estado para 

o protocolo TCP com a porta de destino 3389 e informar para a regra:  

1. Deixar a caixa sem monitoramento de estado desmarcada; 

2. Tipo de origem: CIDR; 

3. CIDR de origem: 0.0.0.0/0; 

4. Protocolo de IP: (TCP/3389); 

5. Intervalo de porta de origem: Tudo; 
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6. Intervalo de porta de destino:  3389; 

7. Descrição: Opcional. 

Larrys Ellison (2020) 

 

 Numa lista padrão vem alguns requisitos já estabelecidos, sendo eles: 

● Entrada com monitoramento de estado para o tráfego TCP na porta 22 

(SSH) Porta responsável pelo encapsulamento dos pacotes criando um túnel 

encriptado (algoritmo que impede a leitura daqueles que não possuem uma 

chave de acesso particular para os dados). Criando uma passagem para os 

dados de forma segura com uma excelência segurança. Com essa regra só 

precisa acessar uma instância do Linux com o SSH para poder conectar sem 

precisar do uso de alguma regra de lista de segurança. Seu processo de 

encriptação trabalha na camada 06 do modelo OSI (Aplicação) tudo é feito na 

porta 22 à necessária para ficar aberta no servidor fazendo com que o cliente 

além da necessidade de uma regra de lista, também não precisa de nenhuma 

porta aberta para se conectar. Larrys Ellison (2020). 

 

● Entrada de monitoramento de estado para o tráfego ICMP tipo 3 e todos 

os códigos 

Essa regra se aplica para o recebimento de mensagens de erro como por 

exemplo: Porta de destino inacessível, Protocolo de destino inacessível, 

Máquina de destino inacessível, Rede de destino inacessível, Rede proibida 

administrativamente, entre outros 10 códigos de descrições de erro.  Para a 

instância conectada em uma VCN. Larrys Ellison (2020) 

● Saída com de monitoramento de estado 

Na saída por padrão, permite-se a entrada de todos os tráfegos tanto na 

entrada quanto saída o tráfego pode ser qualquer um independente do destino, 

Significando que o tipo de instância em específico com ip público, pode-se 

comunicar com qualquer IP da internet, caso esteja configurado o gateway de 

internet numa VCN. Dentro dessa regra existem: próprio tráfego de resposta 

automaticamente e rastreamento de conexões. Entretanto fora dos padrões 

existem outras regras com e sem monitoramento de estado, que irei especificar 

em detalhes. Larrys Ellison (2020) 
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5.4.2 Regras com monitoramento de estado  

Regras com monitoramento de estado significa que você deseja usar o rastreamento 

de estado para qualquer tipo de conexão, quando o tráfego específico é recebido pela 

instância com monitoramento de estado, automaticamente redirecionada para o host 

de destino independente da regra de saída. Isso também se aplica na saída com 

monitoramento de estado, assim que a instância envia o tráfego a saída também é 

automaticamente permitida, independente da regra de entrada. Larrys Ellison (2020) 

Um exemplo aplicando-se a essa regra com monitoramento de estado ilustrado 

na figura 10. 

                                Figura 10 – Larrys Ellison (2020)                

Na imagem acima mostra a comunicação da instância A e o Host B com 

monitoramento de estado, especificando o recebimento do tráfego HTTP do Host B, 

podendo ser qualquer host, ele estando conectado ou não na instância. Não se aplica 

alguma regra de saída com monitoramento de estado para essa permissão de tráfego, 

entretanto na entrada com monitoramento de estado pode-se aceitar apenas a porta 

de destino 80 do protocolo TCP e qualquer IP de origem 0.0.0.0/0. Larrys Ellison 

(2020) 

 

5.4.3 Regras sem monitoramento de estado 

No caso das regras sem monitoramento de estado, significa não ter rastreamento nas 

conexões de qualquer tráfego se aplicando a regra. As regras sem monitoramento de 
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estado só serão permitidas no tráfego de resposta caso exista uma regra de saída 

também sem monitoramento de estado, permitindo a entrada e tráfego total do dado 

determinado. Larrys Ellison (2020) 

Assim mostrado na figura 10 na regra de segurança com monitoramento de 

estado, na figura 11 também é aplicado a permissão de qualquer endereço ip e de 

todas as portas, tendo como saída a porta 80 do protocolo TCP. Os dados de tráfego 

só serão permitidos caso haja uma regra sem monitoramento de estado 

correspondente permitindo o tráfego de qualquer endereço ip e qualquer porta. 

Entretanto o tráfego só será oriundo à porta 80 utilizando o protocolo TCP. Larrys 

Ellison (2020) 

                                             Figura 11 – Larrys Ellison (2020) 

 

Mas se por acaso a instância inicia-se o tráfego HTTP, a porta de origem teria 

que ser todas as portas, e a porta de destino nesse caso à porta 80, além de vários 

outros conjuntos de regras sem monitoramento de estado que teriam que ser 

aplicados para a inicialização do tráfego. Ilustrado na figura 12. Larrys Ellison (2020) 
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                                        Figura 12 – Larrys Ellison (2020) 

5.4.4 Visão geral sobre um grupo de segurança de rede 

Diferente de uma lista de segurança, o grupo de segurança de rede (NSG) não cria 

regras de entrada e saída por padrão, ele atua no firewall virtual para as instâncias de 

um computador. As regras de entrada e saída são aplicadas em um conjunto de VNICs 

a uma única VCN. Larrys Ellison (2020) 

Existem limites para o grupo de segurança, são eles:  

 

                                        Figura 13 – Larrys Ellison (2020) 

Um NSG existe dois tipos de itens: 
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● VNICs: Todas as VNICs precisam estar na mesma VCN à qual pertence o 

NSG, Uma VNIC tem a permissão da conectividade de uma VCN à instância, 

além de determinar a conexão de pontos de dentro e fora de uma VCN. As 

VCN residem numa sub-rede de uma VCN com inclusão de alguns itens por 

exemplo: Endereço MAC, IP's privados com nome de host (opcional), flags de 

ativação e desativação para tráfegos de rede na VNIC, 31 endereços IPV4 

privados, entre outros. Larrys Ellison (2020) 

● Regras de segurança: São definidos a permissão de tráfego tanto dentro 

quanto fora das VNICs do grupo, a seguir mostra regras do NSG se aplicam a 

VNICs que são adicionados ao NSG. Larrys Ellison (2020) 

 

 

 

 

Figura 14 – Larrys Ellison (2020) 

No exemplo do diagrama dado a seguir existem dois grupos de segurança 

NSG1 e NSG2, o NSG1 tem as VNICs executadas na camada de um aplicativo de 

arquitetura de várias camadas. No NSG2 tem as VNICs em execução na segunda 

camada, mesmo ambos pertencendo a mesma VCN, precisam iniciar uma 

comunicação com o outro NSG. Larrys Ellison (2020) 

A parte de configuração das regras de saída e entrada precisam ser 

configuradas em ambos, no NSG1 precisa-se especificar como origem a regra de 

segurança de entrada o NSG2 e como destino a regra de segurança como saída o 

NSG2. A mesma funcionalidade é aplicada no NSG2 fazendo alguns ajustes sendo 

eles, as regras de entrada como origem o NSG1 e regras de saída como destino o 

NSG1. As regras nesse exemplo presumem o monitoramento de estado. Larrys 

Ellison (2020) 



30 
 

 
 

 

Figura 15 –Larrys Ellison (2020)    

Neste próximo exemplo de diagrama presume só permitir à conexão iniciada de NSG1 

para NSG2. Para esse procedimento deve-se remover a regra de entrada do NSG1 e 

a regra de saída do NSG2, fazendo com que não haja conexão iniciada de NSG2 para 

NSG1 com as regras restantes. Larrys Ellison (2020) 

Figura 16 – Larrys Ellison (2020) 

 

No próximo diagrama exemplifica caso queira o controle do tráfego entre VNICs no 

mesmo NSG. Basta apenas, definir o próprio NSG as regras de entrada como origem 

e as regras de saída como destino. Larrys Ellison (2020) 
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 Figura 16 – Larrys Ellison (2020) 

 

5.5 O uso de Listas de Segurança e Grupos de Segurança de Rede 

O uso de uma lista de segurança ou grupo de segurança fica ao seu critério e 

dependerá da sua necessidade referente a segurança. Uma solução fácil caso tenha 

regras de segurança para aplicá-las em todas as VNIC em uma VCN para a 

associação de todas as sub-rede da VCN, você pode ficar tranquilo em relação a 

assegurar que as regras sejam aplicadas, mesmo que sua empresa crie uma VNIC 

na VCN é seguro dizer que elas serão aplicadas. Entretanto a lista de segurança vem 

com uma lista padrão predefinida com a implantação automática da VCN, que por 

padrão também vem regras essenciais determinadas no tópico 5.4.1.1. Larrys Ellison 

(2020) 

Mas caso deseja usar tanto a lista de segurança quanto o grupo de segurança 

de rede, o conjunto de regras será aplicada numa VNIC em específica:  

● Regras de segurança na lista de segurança com a sub-rede associada à VNIC;  

● Será aplicada as regras de segurança em todos os NSGs onde a VNIC estiver. 

Larrys Ellison (2020) 
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                Figura 17 – Larrys Ellison (2020)  

 

O pacote será permitido tendo como associação de umas das listas para a 

permissão do tráfego ou se o tráfego fizer parte de uma conexão existente rastreada, 

já sabemos que existem limitações com e sem monitoramento de estado para as 

conexões simultâneas que podem ser rastreadas com base na forma da instância, o 

sistema Oracle por exemplo: tem determinados tráfegos de resposta para cada 

protocolo TCP, UDP e ICMP e é feito o rastreamento da conexão com o: protocolo, IP 

de origem e destino e Portas de origem e destino (para TCP E UDP). Esse sistema 

rastreia somente os protocolos e não as portas, pois caso a instância queira a 

comunicação para outro host esse tráfego é permitido pelas regras de segurança de 

saída, caso a instância receba qualquer tráfego considerável a resposta é permitida 

durante um período desse host. Larrys Ellison (2020) 

 

6. Questionário de avaliação 

Nesta etapa, foi realizada a análise das respostas obtidas no formulário. A tabela 

apresenta as respectivas perguntas utilizadas. O ID relacionado nas tabelas será 

atribuído na análise de dados, referente a cada questão. 

 

Q1 Tem conhecimento sobre FIREWALL (conhecido como parede de fogo)? 

 
Q2 

Atualmente você se sente seguro(a) com seus dados, e seu firewall 

atuando sobre eles? 
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Q3 
Você costuma compartilhar seus dados de acesso com as pessoas, 

como por exemplo (computador pessoal, redes sociais, entre outros)? 

 
Q4 

Quais os serviços de firewall que você utiliza para proteger seus dados 

atualmente? 

 
 

Q5 

Como seria sua postura referente ao acesso de um computador 

empresarial, (REMOTAMENTE, acessando na sua casa uma rede 

doméstica por exemplo)? 

 
Q6 

Alguma vez ouviu falar sobre "Computação em Nuvem" ou em outra área 

específica? 

Q7 Atualmente você utiliza algum serviço de nuvem? 

 
Q8 

Referente à confiabilidade dos seus dados em nuvem. Qual sua 

descrição sobre esse serviço? 

Q9 Na sua opinião qual a principal ameaça à segurança na nuvem? 

Q10 É possível estar seguro sem um firewall? 

 
Q11 

Assim que nossos serviços migram para a nuvem, sua segurança 

também é comprometida. Como por exemplo: você salvou suas fotos, 

vídeos, documentos, na nuvem(google drive) de 1 à 10, qual o nível de 

confiabilidade você atribui a esses dados na nuvem? Se sente 

confortável com suas informações lá? 

Q12 Sabe informar do que se trata um ciberataque? Se sim, informe em 

poucas palavras qual seu entendimento sobre, por favor! 
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6.1 Análise dos resultados 

 

Q1 - Atualmente 50% das pessoas não tem conhecimento de FIREWALL, que é um 

serviço muito requisitado na parte da segurança da informação, e 44,7% conhece e 

entende esse tipo de serviço que é chamado pelos íntimos de (Parede de fogo) 5,3% 

das pessoas sentiram dúvida em relação ao tema abordado e não souberam 

responder sobre.  O firewall é essencial, pois é nele que se trata a segurança e acesso 

indevido aos dados determinados pela empresa. Nessa questão o objetivo era saber 

qual era o conhecimento das pessoas sobre esse método de segurança, e 

principalmente se entendem sobre o assunto ou não. 

Q2 - Hoje cerca de 47,4% das pessoas relacionadas à 2º questão do questionário não 

se sentem seguras com seus dados e apenas 21,1% se sentem confortável com seus 

dados e seu firewall atuando sobre eles. Enquanto cerca de 26,3% se sentem muito 

seguros com isso, e não tem aquela preocupação imensa com seus dados expostos 

na nuvem, pois sabem que existem pessoas qualificadas para o caso de algum roubo 

de informação. O Firewall funciona como uma barreira de segurança, que impede a 

passagem de dados mal intencionados que podem vir a prejudicar sua máquina, mas 
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permitindo o fluxo de dados que precisa circular, e 5,2% das pessoas não souberam 

responder essa questão sobre o firewall. 

 

Q3 - A maioria das pessoas nessa respectiva questão cerca de 68,4% não 

compartilham seus dados com ninguém que é a forma mais segura de se precaver 

com vazamentos de dados informações ou algo do tipo. Porém cerca de 13,2% 

compartilham de alguma forma seus dados com alguém da família ou alguém 

específico, fazendo com que seja exposto querendo ou não, mas não de forma 

intencional, as informações privilegiadas. 5,3% compartilham seus dados com amigos, 

e também expõe seus dados caso haja uma invasão de privacidade e apenas 2,6% 

respondeu sobre a questão de roubo de informações, não é necessário o 

compartilhamento de informações desse nível e portanto é abordado compartilhar 

essa questão para pessoas que trabalham nessa respectiva área sobre segurança. 
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Q4 - A maioria não usa nenhum tipo de firewall ou ao menos não sabe o que é um 

firewall, porém grande parte usa o firewall básico que vem no Windows 10. Algumas 

em específico usam firewall dedicados a segurança avançada nesse respectivo 

aspecto sobre a segurança dos serviços de firewall. Firewalls terceirizados são 

importantes nessa requisição, concluindo que seus serviços são mais averiguados 

dos demais serviços grátis de firewall, e no caso de um ataque para o roubo de 

informação, esses firewalls terceirizados estarão mais preparados para uma resposta 

de análise e conclusão do problema. 
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Q5 - Cerca de 50% das pessoas acessam com prevenção por medo de vazamento de 

dados sigilosos da empresa ou algo do tipo, 26,3% ficariam com receio do acesso, e 

23,7% teria o acesso normal. Nessa questão o intuito é verificar a confiabilidade da 

rede das pessoas para o acesso a uma rede empresarial, Esse acesso com prevenção 

seria de fato com uma VPN conecta, o acesso seria de um modo seguro com um túnel 

de encriptação dos dados, você fica como se estivesse acessando a rede empresarial 

só que em casa. 

 

Q6 - A maioria é esmagadora sobre o conhecimento na nuvem por meio da 

computação na nuvem, cerca de 74,4% já ouviu falar na Área de TI, enquanto cerca 

de 20,5% já ouviu falar em outra área, pois como a computação na nuvem é muito 

versátil para se encaixar em outras áreas em específica,  e apenas 10,3% nunca 
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ouviram falar. O intuito dessa questão era analisar o conhecimento das pessoas sobre 

a nuvem, e principalmente na área de TI. 

Q7 - Cerca de 81,6% das pessoas entrevistadas utilizam serviço na nuvem, como 

atualmente várias pessoas utilizam pelo menos algum serviço em nuvem, é certo dizer 

que já era de se esperar referente ao uso de serviços grátis. Hoje em dia existem 

várias plataformas que são fáceis de utilizar e com uma variedade de serviços 

disponibilizados (o google drive é um exemplo essencial). Porém algumas, cerca de 

13,2% utilizam serviços terceirizados e 13,2% não utilizam nenhum serviço em nuvem. 

Nessa questão foi analisado quais serviços as pessoas costumam utilizar na nuvem, 

e como podemos ver o serviço grátis é bem mais utilizado do que os demais, que era 

nossa principal observação sobre quais eram mais utilizados pelos entrevistados. 
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Q8 - Cerca de 73% acham “bom” a confiabilidade dos seus dados em relação a 

nuvem, enquanto apenas 8,1% acham razoável, 8,1% acham os serviços ótimos, 

8,1% afirmaram à perfeição do serviço de armazenamento na nuvem e apenas 2,7% 

não utiliza o armazenamento e não tem confiabilidade nesse serviço. Nossa principal 

análise dessa questão é referente ao quanto as pessoas acham de seus serviços 

utilizados e qual a opinião sobre que podemos ver que a nuvem vem cada dia mais 

fazendo parte do dia-dia das pessoas.  

  

 

 

Q9 - A maioria das pessoas tem medo de terem seus dados vazados ou que outras 

pessoas tenham acesso a seus dados ou arquivos pessoais, alguns dos entrevistados 

falam sobre a parte instabilidades no sistema, interfaces inseguras, e temos que ter 

em mente que nenhum sistema é 100% seguro independente de hardware e software 

atribuídos. Outros entrevistados se preocupam também com a parte da segurança de 

seus arquivos, pois o intuito dessa questão é analisar qual o tipo de ameaça as 

pessoas determinam, hardware, informações furtadas, vulnerabilidade humana, 
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ataques cibernéticos, entre outros métodos para roubo de informação. 

 

Q10 - Cerca de 68,6% das pessoas acham que podem conter vulnerabilidade no 

firewall, porém a vulnerabilidade de um firewall pode ser mais “provável” na nuvem 

pública pois, como é uma instância compartilhada com outros dados empresariais, 

fica meio receoso em relação ao próprio firewall. A confiabilidade de um firewall na 

nuvem é maior numa nuvem privada, mas não impede de se precaver com mais 

segurança sobre essa instância, esse foi o principal propósito referente a essa 

questão. Apenas 20% acham intermediário à segurança num firewall, 5,7% não 
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souberam responder, 2,9% informaram da dependência do acesso e 2,9% se sentem 

totalmente seguros. 

 

Q11 - Cerca de 13,2% dos entrevistados informaram uma grande confiabilidade dos 

seus dados em nuvem, mesmo sendo um provedor de nuvem pública, mas se sentem 

totalmente seguros em relação aos seus dados. A maioria 36,8% deram uma nota 8 

para a confiabilidade, não é uma total segurança, mas se sentem seguros em relação 

a segurança de suas informações. 13,2% ficaram na média referente a confiabilidade, 

e 2,6% não acham o serviço confiável para sua utilização. O principal intuito era saber 
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a confiabilidade na parte de migração dos seus dados para nuvem, vimos que muitos 

se sentem confortáveis com esse serviço de transferência de dados. 

 

 

Q12 - Apenas 44,7% disseram que sabem o que é um ciberataque, mas não souberam 

informar qual o intuito desse ato, 31,6% não sabem do que se trata um ciberataque e 

23,7% se sentem duvidosos referente ao ciberataque ou já ouviram falar, mas não se 
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lembram. Alguns souberam responder qual o sentido de um ciberataque: tentativa de 

invadir, ataque relacionado a um meio digital, atos realizados por hackers para a 

tentativa de expor, alterar, desativar, destruir, roubar ou obter acesso não autorizado 

ou fazer uso não autorizado de um dispositivo. O objetivo dessa questão é o 

conhecimento sobre essa ação, pois a nuvem atualmente sofre por várias tentativas 

de hackers por meios de malware, ataques web, negação de serviço conhecido como 

(DDoS), entre outros. 

7 Conclusão 

De uma forma geral podemos analisar que o firewall é um software ou hardware 

interessante e essencial para nossos meios de proteção de dados, tendo sua missão 

por assim dizer o objetivo de monitorar o tráfego na rede, tanto na entrada dos dados 

quanto na saída. Nosso intuito neste trabalho foi distinguir o firewall focado no controle 

de acesso através de IP’s, Portas, vários protocolos, citados detalhadamente no 

trabalho em si. Além de recursos como filtragem de dados, inspeção de dados, e 

aplicação proxy para uma proteção maior de segurança no controle de acesso. 

 A nuvem atualmente foi abordada pelo fato de ser escalonável e flexível para 

manter seus dados seguros, é um meio eficaz para o armazenamento de 

infraestruturas de TI, trazendo vários recursos para os usuários para o sigilo de 

informações. Com a grande popularidade da nuvem surgiram vários provedores de 

nuvem como: nuvem pública, privada, híbrida e comunitária, trazendo mais 

flexibilidade ainda nesse meio de segurança e armazenamento de dados. 

 Com sua implantação na nuvem seu controle de acesso é fortalecido, mas com 

várias aberturas existentes a serem exploradas pelos atacantes, Por esse meio, as 

regras de entrada e saída são restritas ao tráfego dentro de uma VNIC com e sem 

monitoramento de estado. Na nossa metodologia quantitativa recolhemos vários 

dados abordados no formulário, e analisamos que metade de nossos entrevistados 

50% não tinham conhecimento sobre o firewall sendo um serviço muito requisitado na 

segurança da informação, e boa parte deles 47,4% não se sentiam seguros com um 

firewall atuando sobre seus dados com apenas 26,3% se sentindo confortáveis com o 

serviço. Abordamos também em relação ao compartilhamento de dados e cerca de 

68,4% não compartilham seus dados com ninguém que é a forma mais segura de se 

precaver com vazamentos de dados informações ou algo do tipo. Relatamos sobre 
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quais tipos de firewalls os entrevistados utilizam e grande parte usa o firewall básico 

que vem no Windows 10, e querendo ou não é uma segurança avançada na 

segurança em camadas e filtragem de tráfegos bidirecionais fluindo dentro e fora do 

dispositivo. A postura dos entrevistados mudam em relação ao acesso de um desktop 

empresarial e acessam com prevenção por medo de vazamento de dados sigilosos.  

Cerca 74,4% dos entrevistados tem conhecimento sobre nuvem, pois como é 

uma área que vem crescendo muito em TI, fica difícil não saber sobre, e uma relação 

esmagadora de 81.6% optam por utilizar serviços gratuitos de nuvem e é certo dizer 

que os serviços gratuitos da nuvem vem ganhando mais espaço no dia a dia dos 

usuários aumentando a confiabilidade de quem for usar e 73% concordam com essa 

relação. Atualmente existem várias ameaças para a nuvem, e alguns dos 

entrevistados falam sobre a parte instabilidades no sistema, interfaces inseguras, e 

temos que ter em mente que nenhum sistema é 100% seguro independente de 

hardware e software atribuídos. 68,6% se sentem vulneráveis sem um serviço de 

firewall atuando sobre ele, e é possível analisar essa informação. Com uma nota de 8 

(36,8%)  informaram uma grande confiabilidade dos seus dados em nuvem, mesmo 

sendo um provedor de nuvem pública, mas se sentem totalmente seguros em relação 

aos seus dados. Por final foi obtido 44,7% sobre o conhecimento de um ciberataque, 

pois como a nuvem atualmente sofre por várias tentativas de hackers por meios de 

malware, ataques web, negação de serviço conhecido como (DDoS), entre outros, as 

pessoas precisam estar cientes dos riscos ocasionados e se precaver com seus 

dados. 
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