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Resumo 

 

É do conhecimento popular, a importância da privacidade na vida em 

sociedade. Diante disto, considerando o atual cenário da privacidade frente às 

tecnologias digitais, no qual governo e a própria sociedade civil procuram 

alternativas para aperfeiçoar, minimizar riscos e garantir a privacidade no mundo 

virtual. A Tecnologia da Informação e Comunicação, e especificamente a Internet de 

certa forma agravam à violação de tais garantias constitucionais. Entretanto, os 

mecanismos de apoio à questão da privacidade no mundo digital, atualmente 

disponíveis, não atendem, nem parecem evoluir de acordo com as reais 

necessidades existentes. Todos estes fatores são agravados pelas questões 

comerciais e de publicidade, que utilizam razoavelmente este meio de comunicação 

para agregar valor aos seus negócios, produtos e serviços.   

O ponto central desta pesquisa encontra-se em estabelecer mecanismos de 

apoio à questão da invasão de privacidade utilizando as técnicas de cookies. Além 

de oferecer elementos para auxiliar o usuário a mediar melhor o seu processo de 

avaliação sobre a captura de suas informações pessoais durante a navegação, e 

dessa forma, conferir ao usuário o poder de decisão quanto ao que deve e pode ser 

obtido a seu respeito.  Para tanto, foi realizada uma análise dos diversos 

mecanismos de captura de informações por meio de cookies. Como funcionam e 

como deveriam funcionar.  Também procurou-se entender o ponto de vista dos 

usuários “vitimas”, e quais suas reais necessidades quanto a questão da invasão de 

privacidade e a as técnicas de cookies a ela associadas. Os resultados alcançados 

originaram uma ferramenta interativa para proteção da privacidade por meios de 

cookies. 

  

Palavras-chave: Privacidade, Internet, Cookies. 
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Abstract 

 

It is a common sense the importance privacy in terms life in society. Hence, 

considering the actual privacy frame, in which the government and the civil society 

seek alternatives to improve, minimize the risks and guarantee their privacy in the 

virtual world.  The Information technology communication and specifically the 

Internet, somehow, aggravated the violation those constitutional guarantees.  

However, the supporting mechanism concerning the privacy issue on digital world, 

currently available, neither fulfills nor seems to evolve according to the existing 

needs. All those factors are aggravated by commercial and publicity issues which 

reasonably uses this communication mean, to aggregate value to their business, 

products and services.  

The specific aim this research is to establish supporting mechanisms against 

the privacy invasion by using cookies techniques. Moreover, offering elements which 

help the user to mediate “better” their evaluation process about the personal 

information capture during their navigation, thus, transferring to the user the decision 

power on what should and what could be obtained about them. Hence, an analysis 

several information capturing mechanisms through cookies was performed. It was 

observed how it works and how it should work. Furthermore, we tried to understand 

the point of view the “victim” users and which are their real necessities concerning 

the privacy invasion issue and its associated cookies techniques. The obtained result 

generated an interactive tool for privacy protection through cookies. 

 

Key-words: Privacy, Internet, Cookies.   
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1. INTRODUÇÃO 

Com o advento da Internet e dos serviços que ela oferece, apareceram outras 

formas sociais de relacionamento e comunicação, com isto, também surgiram novos 

problemas. A busca pelo respeito a um princípio fundamental de qualquer sociedade 

“a privacidade dos dados pessoais” vem enfrentando vários percalços.  

Parte desse problema é causado pela indústria da propaganda e provedores 

de conteúdo, que a partir das informações coletadas através dos cookies buscam 

definir perfis e necessidades dos usuários [DE GRANDE, 2006]. Segundo [GRECO 

& DA SILVA, 2001] deve-se considerar que tais informações obtidas com ou sem 

consentimento, são de alguma forma utilizadas para se obter mais lucros, estes 

resultantes dos serviços oferecidos a terceiros ou aos próprios usuários.  

Atualmente há indícios de que a privacidade na Internet caminha para a 

extinção. Os Governos revelam-se amarrados às empresas que de alguma forma 

oferecem serviços e produtos na Internet, estas realizam lobbys1 com vistas a 

exercer pressão para modificar leis que possam prejudicar seus negócios 

[TOMIZAWA, 2008].  

Torna-se cada vez mais evidente a necessidade da criação de mecanismos 

automatizados e de fácil utilização, onde o poder de decisão deve ser transferido 

para os usuários, procurando desta forma, uma mudança no atual paradigma. 

Atualmente tanto os usuários quanto os Governos ficam no aguardo de soluções 

que não serão implantadas, isto se dá por falta de interesse das empresas 

(provedores de serviços e ou propaganda) e pela ausência de uma legislação com 

regras bem definidas em relação ao tema.  

Diante deste cenário e com a busca das empresas por mais eficiência e 

economia do ponto de vista computacional, ocorreu a promoção da tecnologia dos 

cookies como um mecanismo para a melhoria da navegação dos usuários. Estes 

também estão cada vez mais exigentes com relação ao funcionamento inteligente 

dos serviços para a realização de suas tarefas cotidianas [QUEIROZ & DE 

QUEIROZ, 2010].  

                                                           
1
 Atividade para exercer pressão e tentar interferir nas decisões do poder público. 
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Esta proposta procura de forma objetiva definir um mecanismo interativo e 

dinâmico, em que o usuário possa realizar a gestão das suas informações que serão 

armazenadas nos cookies, isto independente das questões de interesse comercial 

ou governamental.    

1.1. PROBLEMA E QUESTÃO DA PESQUISA 

A sociedade tenta encontrar alternativas para garantir a privacidade na 

Internet, mas depara-se com escasso interesse, por parte das empresas de TIC2, em 

transferir para os usuários o poder de decisão sobre a captura de suas informações 

na Internet [LIN & LOUI, 1998].  

Neste contexto, há atualmente uma utilização deturpada das técnicas de 

cookies por parte das empresas que disponibilizam produtos e serviços na rede 

mundial de computadores. Deve-se salientar que esta é uma forma ilegal de se obter 

informações, caracterizando a invasão da privacidade e desrespeitando um direito 

constitucional do nosso país.  

O ponto central desta pesquisa encontra-se em estabelecer mecanismos de 

apoio à questão da invasão de privacidade utilizando as técnicas de cookies. Bem 

como, oferecer elementos para auxiliar o usuário a mediar melhor o seu processo de 

avaliação sobre a captura de suas informações pessoais durante a navegação, e 

dessa forma, conferir ao usuário o poder de decisão quanto ao que deve e pode ser 

obtido a seu respeito.  

1.2. JUSTIFICATIVA 

Esta pesquisa emergiu da observação recorrente de várias notícias e 

discussões na sociedade, mais especificamente, no meio jurídico e tecnológico, 

acerca do tema apresentado nesta pesquisa [SANTOS, GOMES & SANTOS, 2009].  

O aumento do marketing no comércio eletrônico e a busca por serviços mais 

inteligentes que ofereçam maiores lucros têm motivado o crescimento do número de 

ocorrências de invasão de privacidade na Internet [TOUBIANA, NARAYANAN & 

BONEH, 2010].  

                                                           
2
 Tecnologia da Informação e Comunicação 
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Alguns grupos de pesquisas, como das Universidades de Stanford e Berkeley têm 

observado a crescente problemática acerca das questões de invasão de privacidade na 

Internet, cada vez mais, os provedores e empresas de publicidade utilizam a rede mundial 

para promover e ampliar seus negócios. Esta prática está resultando em sérios problemas 

para tanto para a sociedade assim como para as instituições que regulamentam tais 

relações.  

Deste modo, como resultado de suas observações, os grupos de pesquisas acima 

citados descobriram oportunidades para possíveis propostas e começaram a desenvolver 

soluções, a exemplo do grupo de pesquisa de segurança e privacidade da Universidade de 

Stanford (2011), subseção 4.1.2, que desenvolveu uma solução denominada Do Not Track 

[NARAYANAN & MAYER, 2011].  

Esta solução permite que instituições provedoras de serviços na Internet, integrem 

em seus sistemas web uma forma de comunicação e bloqueio dos mecanismos de 

rastreamento na web, permitindo desta forma aos usuários decidirem sobre tal questão. A 

referida ferramenta envia ao provedor um sinal que permite ou não tal ação. 

Desta forma, o desenvolvimento de um mecanismo integrado aos provedores de 

serviços, regulamentado pelos órgãos competentes, ampliaria o uso da tecnologia, 

democratizando sua utilização como forma de salvaguardar o acesso à informação de todos 

os envolvidos nestas relações. 

1.3. ESTRUTURAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

Esta dissertação está estruturada em 6 capítulos, vejamos: 

No primeiro, contextualiza-se o tema a ser investigado; em seguida, 

apresenta-se a definição do problema, a questão da pesquisa, a justificativa para o 

seu desenvolvimento, o objetivo geral, os objetivos específicos, a metodologia 

utilizada e, por fim, a estrutura da dissertação. 

No segundo aborda-se a discussão teórica que norteou esta pesquisa. Na 

oportunidade serão discutidas: as questões relativas à invasão de privacidade na 

Internet e quais os aspectos que envolvem as técnicas dos cookies como meio para 

se cometer tais abusos ou crimes.   

No terceiro momento apresenta-se a metodologia utilizada, objetivos gerais e 

específicos, contexto da observação, os participantes e quais foram os 
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procedimentos – fase exploratória, delimitação do estudo e análise sistemática 

[LÜDKE & ANDRÉ, 1986].  

O quarto capítulo traz-se os resultados obtidos nesta pesquisa. 

No quinto capítulo discutem-se os resultados obtidos. 

Por fim, o sexto capítulo apresenta as considerações finais, limitações da 

pesquisa e as sugestões para futuros trabalhos a serem desenvolvidos.  
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2. DISCUSSÃO TEÓRICA 

2.1. ANÁLISE DA INVASÃO DE PRIVACIDADE POR MEIO DOS 

COOKIES 

2.1.1. REVOLUÇÃO DIGITAL E A INTERNET 

A criação de novas tecnologias representa um grande desafio a evolução e a 

organização das sociedades. O desenvolvimento e a utilização de novos 

procedimentos fazem parte das relações sociais, uma vez que desde a mais simples 

atividade de um indivíduo, como a consulta a um saldo bancário, até a mais 

espetacular manipulação genética, estão sendo registradas ou realizadas por meio 

de sistemas informatizados [NEGROPONTE, 1995]. O crescimento e a 

popularização do uso de computadores são um evidente sinal da influência da 

tecnologia na vida quotidiana.  

A validade dos documentos digitais, a responsabilidade dos provedores de 

acesso à Internet, a questão do recebimento indesejado de mensagens por e-mail 

“spam”, o teor de veracidade da mensagem eletrônica, o grande conflito de marcas 

com os nomes de domínio, o direito à propriedade intelectual e os crimes de 

informática são exemplos de questões legais que necessitam de análise jurídica 

[JENNINGS, 2000].  

O espaço privativo foi uma conquista obtida pelo cidadão ao longo de muitas 

décadas, na intenção de manter a sua intimidade resguardada. A Constituição 

Federal Brasileira positivou os chamados direitos da personalidade [Constituição 

Federal do Brasil, 1988]. No entanto as mudanças que atingem diretamente a 

humanidade nas últimas décadas permitiram a criação de diversos desafios à 

eficiência dos direitos da personalidade, notadamente ao direito à privacidade 

[DÉMOCRITO FILHO, 2002].  

O indivíduo passou a ser visto não mais isolado de seu contexto, o 

crescimento das comunicações veio trazer à tona acirrados debates, que de certo 

modo chegam atrasados diante da imensa velocidade com que as novidades 

tecnológicas se incorporaram ao dia-a-dia das pessoas. 
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2.1.2. AS INFORMAÇÕES NA INTERNET E O DIREITO DE PRIVACIDADE 

A informação objeto de desejo por representar poder, com a Internet, passou 

a ser um bem de fácil acesso. Com a era digital ficou fácil e rápido coletar e 

manipular qualquer tipo de informação, sem depender de tempo e lugar para que 

isso ocorra [HENRIQUE, 2005].  

Com as revolucionárias tecnologias da informação, desfazem-se as fronteiras 

entre o que é privado e o que é público.  Nesses dois opostos o limite praticamente 

desaparece, resultando em um resistente vínculo entre a internet e a invasão de 

privacidade [JENNINGS, 2000]. Alguns fatores foram responsáveis pela criação 

dessa estrutura tão sólida: a estruturação de bases de dados, permitindo o 

cruzamento de informações em tempo recorde; o crescimento super acelerado da 

própria Internet e  a padronização dos sistemas de informação, viabilizando a coleta, 

manutenção  e manipulação das informações que muitas  vezes são obtidas sem o 

consentimento dos seus detentores.  

Observa-se que o fornecimento de dados pessoais, nas transações 

comerciais, vem sendo utilizado com freqüência ascendente. O crescimento  dos 

sites de relacionamento, é tão notório quanto difícil de ser barrado [NISSENBAUM, 

2000].  As redes sociais surgem com a intenção de criar comunidades ativas que 

interajam em prol de interesses comuns. Contudo, possuem desvantagens, dentre 

elas: 

 Acesso indevido às informações pessoais, que possibilitam  eventual 

utilização fraudulenta; 

 Invasão de privacidade;  

 Chantagem Virtual (venda, troca) com a obtenção das informações.   

Nessa comercialização, é notório o crescimento da coleta de informação de 

um tipo bem específico: as “informações pessoais identificáveis”, conhecidas como 

PII (Personally Identifiable Information), referentes à vida das pessoas. Estas 

incluem preferências, características físicas, seu cotidiano até seus hábitos, 

permitindo que se trace um perfil completo através do cruzamento destes dados. A 

seguir alguns exemplos de dados que são diariamente coletados: 
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 Histórico escolar, familiar, econômico, financeiro e de saúde que podem ser 

obtidos por meio dos serviços online de bancos, seguradoras, instituições 

educacionais, estabelecimentos comerciais, cartórios, hospitais, visto que 

estes detêm informações tais como; 

 Lista com os  números mais usados e a frequência das ligações, 

disponibilizados pelas companhias telefônicas; 

 Costumes de leitura, registrados por editoras que elaboram perfis sociais, 

literários e econômicos dos assinantes; 

 Hábitos de compras de todos os seus clientes, informações registradas pelas 

empresas de cartão de crédito. 

Os dados obtidos por meio da rede mundial de computadores propiciam a 

coleta de informações que incluem as práticas, costumes, hábitos e características 

das pessoas o que as torna vulneráveis no que se refere à sua privacidade 

[TOMIZAWA, 2008].  

A construção dessas bases de dados tanto pode ser realizada por órgãos 

privados, com objetivos comerciais, como por órgãos governamentais, incluindo-se 

nesse caso os de objetivos para investigação criminal. [DÉMOCRITO FILHO, 2002] 

ressalta que, 

[...] se, por um lado, a coleta de informações pessoais pode favorecer negócios, 

facilitar decisões governamentais ou mesmo melhorar a qualidade de vida material 

da sociedade como um todo, outros valores necessitam ser considerados à luz da 

privacidade individual. 

É necessário analisar e entender que essas práticas, pois elas costumam 

representar um problema sócio-jurídico, mensurando de que maneira são exercidas 

e até que ponto podem constituir uma violação de privacidade. 

2.1.3. AS CORPORAÇÕES E A EXPLORAÇÃO DO USO DOS COOKIES 

De uma forma geral, a utilização das técnicas de cookies pelas corporações e 

governos para coleta e manipulação dos perfis dos usuários é uma realidade na 

internet. Embora muitas vezes esta prática seja negada, tais condutas procuram 
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atender as estratégias de marketing das corporações que financiam os provedores 

de serviços de tecnologia [LIN & LOUI, 1998].  

Na maioria das vezes, os usuários não possuem conhecimento destas 

práticas, como também, desconhecem que as técnicas dos cookies são utilizadas 

para discriminação na internet baseando-se nos dados armazenados no computador 

do usuário. Por exemplo, dependendo das informações que são coletadas, as 

corporações podem definir um conjunto de produtos promocionais direcionadas a 

determinado usuário. Estes podem não ser acessíveis a outros usuários por não 

possuírem tal perfil, isto considerando o mesmo site [ODLYZKO, 2003].  

2.1.4. OS USUÁRIOS E AS QUESTÕES LEGAIS NA INTERNET 

A privacidade no mundo virtual evidencia a existência de obstáculos que 

precisam ser enfrentados e superados. Este trabalho de pesquisa objetiva 

apresentar solução para dois impedimentos a cerca dos obstáculos para privacidade 

na Internet: a configuração automática dos parâmetros de privacidade do navegador 

Internet Explorer 8 e o desenvolvimento de um mecanismo que propicie ao usuário a 

decisão sobre a captura dos seus dados privados por meio das técnicas de cookies. 

As publicações e notícias de invasões a sistemas informatizados por meio da 

Internet representam uma imagem negativa para o usuário [DONIZETTI & CEREDA, 

2009]. As notícias retratam os fatos com tanta veracidade que provavelmente 

conseguem convencer alguns usuários a desistir de realizar operações financeiras e 

comerciais por meio da rede mundial de computadores.  

O uso crescente da Internet necessita de legislações dinâmicas e específicas. 

Os EUA são pioneiros em punição a autores de crimes digitais, e para reconhecer e 

dar legitimidade ao processo de assinaturas digitais. O governo americano, por meio 

do presidente Bill Clinton, sancionou a lei sobre assinaturas eletrônicas (Electronic 

Signatures in Global and National Commerce Act) com foco em:  

I. estimular o uso da Internet, mesmo admitindo dificuldades em 

outorgar e garantir a segurança às transações deste meio de 

comunicação;  

II. reduzir substancialmente custos administrativos;  

III. e diminuir o tempo utilizado nas transações. 
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A legislação pertinente à transmissão e registro de informação no Brasil, 

ainda precisa de clareza e oficialização. No Congresso Nacional do Brasil, tramita 

uma lei sobre a garantia da privacidade na Internet:  

De autoria do Senador Tião Viana,  a lei (RELATOR: Senador EDUARDO AZEREDO 
Projeto de Lei do Senado n° 87, de 2004)  oferece garantias de privacidade aos 
usuários de programas de computador,concedendo ao usuário o direito de conhecer 
a finalidade, e não autorizar a instalação, de rotinas ou programas acessórios, tais 
como mecanismos de coleta e transmissão de dados (..).  

 A proposta de lei acima citada determina que, passa a constituir crime de 

falsidade ideológica a instalação dissimulada de rotinas ou programas acessórios, 

sem o consentimento do usuário [VIANNA, 2004]. Este projeto enfrenta resistência 

dos congressistas que pregam a liberdade de uso, argumentando que a essência da 

rede mundial reside na liberdade e independência que a caracterizam.  

 Em relação à legislação pertinente nos países Europeus, a União Européia 

definiu a Diretiva 2002/58/CE do Conselho e Parlamento Europeu, publicada em 12 

de julho de 2002. Esta diretiva regulamenta as questões relativas ao tratamento de 

dados pessoais e à proteção da privacidade no setor das comunicações eletrônicas. 

A diretiva, em seu dispositivo (25), trata das questões dos cookies:  

[..] os chamados "cookies", podem ser um instrumento legítimo e útil para verificar a 
identidade dos usuários envolvidos em transações online e para facilitar a prestação 
de serviços da sociedade da informação, mas sua utilização deve ser autorizada, na 
condição de que sejam fornecidas informações claras e precisas, em conformidade 
com a Diretiva 95/46/CE sobre os propósitos dos cookies ou dispositivos 
semelhantes, de modo a assegurar que os utilizadores tenham conhecimento das 
informações armazenadas. Os usuários devem ter a oportunidade de recusar 
[EUROPEAN UNION COUNCIL, 2002].  

Em recente matéria publicada no The Wall Street Journal, intitulada, EU 

Chews on Web Cookies3, relata a então dificuldade da União Européia em conter a 

prática de rastrear os movimentos dos usuários da Internet. Segundo a matéria, 

essa diretiva alarmou a bilionária indústria européia de publicidade eletrônica. 

Empresas como, Facebook, Google e Amazon enviaram em abril de 2009 cartas aos 

parlamentares responsáveis pelas implementações desta diretiva na União 

Européia, informando que tais medidas enfrentariam dificuldades técnicas e alto 

custo para serem disponibilizadas ao público.   

                                                           

3
 Reportagem publicada por PAUL SONNE, JOHN W. MILLER em Novembro de 2010 -  WSJ.com 

http://online.wsj.com/search/term.html?KEYWORDS=PAUL+SONNE&bylinesearch=true
http://online.wsj.com/search/term.html?KEYWORDS=JOHN+W.+MILLER&bylinesearch=true
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Outra proposta que está em análise na comissão que julga tais modificações 

na diretiva é a do membro alemão do Parlamento Alexander Álvaro, ele sugeriu 

inversão da atual regra, onde de acordo com a sua proposta, um cookie não pode 

ser colocado sem o “consentimento prévio” do usuário. Esta pesquisa utilizou como 

base, a proposta acima citada, para o desenvolvimento do requisito interativo do 

consentimento prévio dos cookies na aplicação proposta SIPC4. 

Os problemas existentes no uso da Internet, ainda são muitos e devem ser 

pesquisados. Os principais problemas de segurança na rede são os que têm relação 

com: autenticação, autorização, privacidade e integridade. Torna-se necessário 

conceituar os itens referidos. 

Autenticação – Valida se o usuário é quem ele diz ser.  O processo de 

autenticação de usuários é responsável pela determinação de quem está se 

comunicando. Atualmente, em conseqüência do desempenho otimizado, este 

importante parâmetro de segurança utiliza as técnicas de cookies como 

mecanismo.  

Autorização – Refere-se ao processo de permissão ou refutação de acesso a 

um usuário ou a um mais recursos da rede. A autorização permite a um 

usuário, com base na sua identidade, acesso aos recursos. As assinaturas 

digitais correspondem a um componente importante nos mecanismos de 

autenticação e autorização.  

Privacidade – Mantém a informação inacessível a usuários não autorizados. 

Segurança na Internet está diretamente relacionada à privacidade. As 

grandes empresas presentes na rede mundial criam e divulgam suas políticas 

de privacidade, onde o objetivo é garantir que dados pessoais de seus 

clientes não sejam capturados e ou utilizados sem a sua prévia autorização. 

Integridade – Não alteração da mensagem. Refere-se à integridade da 

informação que pode ser acidentalmente comprometida (erros humanos, 

erros de transmissão, ataques, bugs e etc.). As situações mais gritantes e que 

devem ser evitadas são aquelas em que sujeitos mal intencionados 

                                                           
4
 Sistema Interativo de proteção a Privacidade por meio do uso de Cookies.
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comprometem deliberadamente a integridade da mensagem, seja para 

benefício próprio, para atingir outrem, ou para se colocarem em evidência.   

A reserva do espaço privativo do cidadão tem valor incalculável, a ponto de 

ser considerada direito fundamental e inalienável [Constituição Federal do Brasil, 

1988]. No início a Internet era um recurso luxuoso utilizado por um seleto grupo 

empenhado em descobrir as possibilidades da informática. Atualmente, porém, 

mesmo que nos países ditos em desenvolvimento, como o Brasil, já houve uma 

transformação na ótica com a qual a sociedade mundial enxerga essa ferramenta. 

Esta, por sua vez, desenvolveu-se estando cada vez presente no dia-a-dia daquelas 

pessoas que a ela tem acesso.  

Ações virtuais passaram a ter representatividade no mundo material, 

requerendo assim cobertura jurídica. O Direito está consideravelmente atrasado em 

relação às ocorrências do mundo virtual [SANTOS, GOMES & SANTOS, 2009]. 

Além das novas questões surgidas, como a multiplicidade de países envolvidos em 

um só ato que pode ser praticado através da rede mundial de computadores.  

Dizer não à invasão de privacidade é também identificar-se com alternativas 

que garantam o direito à privacidade na comunicação, propondo alternativas para a 

solução do problema através de técnicas ou por meio de regulamentação específica 

[DE QUEIROZ, 2009].  

2.1.5. CRIMES GERADOS POR MEIO DOS COOKIES 

Crime na Web é o ato de se cometer uma atitude que esteja tipificada como 

crime no local de origem ou destino, utilizando a web como ferramenta para o início 

e consumação do fato delituoso [ANDREUCCI, SENISE & PRESTES, 1992]. 

[ARAÚJO JR, 1991] conclui que,  

[..] crime na web ou virtual consiste em uma conduta lesiva, dolosa, a qual não 

precisa, necessariamente, corresponder à obtenção de uma vantagem ilícita, porém 

praticada, sempre com a utilização de dispositivos habitualmente empregados nas 

atividades de informática.  

Estes sistemas utilizam vários critérios para efetuarem suas classificações, 

dentre os existentes destacam-se os:  



12 
 

I. Quanto a espécies de crimes na Internet pode-se mencionar: 

a. Os próprios: São os que têm relação direta com a prática do crime, ou 

seja, sem eles o crime não aconteceriam, dizem respeito à própria 

segurança da informação e dos dados, existentes nos bancos de dados ou 

que trafegam na rede. Como exemplo pode-se citar, os crimes de inserção 

de dados falsos, modificação e alteração não autorizada e interceptação 

ilícita de dados telemáticos. 

b. Os impróprios: São os que utilizam a rede como um meio para cometerem 

outros crimes, mas que poderiam cometê-los sem este recurso. Como 

exemplo pode-se citar os crimes de furtos mediante fraude, estelionato, 

difamações, ameaças, calúnias, injúrias, crime contra o sistema financeiro, 

violação de direito autoral, violação de marca e pedofilia. 

II. Quanto aos tipos de crimes na Internet que podem ser tipificados por meio do 

uso de cookies, pode-se citar: 

a. Calúnias; 

b. Difamações; 

c. Injúrias; 

d. Crime de ameaça às pessoas; 

e. Furto mediante fraude dentre outros. 

As modalidades de crimes contra a honra (calúnias, difamações, injurias), 

normalmente ocorrem quando a parte interessada tem o conhecimento das 

informações que objetivamente ou subjetivamente ofendam sua honra, perante o 

mesmo, ou a sociedade em que está inserido.  A consumação do crime se dá no 

momento em que acontece a publicidade e do conhecimento dela pela parte 

ofendida [ARAÚJO JR, 1991]. 

Estes crimes são caracterizados como crimes permanentes, aqueles que se 

perpetuam no tempo em função da vontade em mantê-lo. Assim o múltiplo acesso a 

tal informação não implica necessariamente no cometimento de novas infrações. 
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2.2. OS COOKIES E SUA IMPORTÂNCIA PARA PRIVACIDADE 

Os cookies são um importante mecanismo que influenciam a questão da 

privacidade na Internet, eles constituem um importante elemento para coleta de 

informações na rede mundial de computadores. Nesta seção serão apresentados os 

aspectos importantes sobre os cookies, que nortearam esta pesquisa.  

2.2.1. O CONSUMIDOR COMO VÍTIMA DAS TÉCNICAS DE COOKIES 

 Segundo a reportagem intitulada, “Lawsuit Tackles Files That Re-Spawn 

Tracking Cookies” do The Wall Street Journal, publicada em 30 de julho de 2010, 

estão sendo promovidas varias ações nos tribunais dos EUA, contra as empresas de 

tecnologia que empregam rastreamento através de cookies e em especial os 

cookies de Flash. Segundo investigação realizada pelo próprio jornal, a tecnologia 

empregada pela empresa Adobe Systems Incorporated está no cerne das ultimas 

ações impetradas por um escritório de advocacia da Califórnia. Especificamente as 

vitimas alegam que esta prática viola a Lei Federal dos EUA. 

Na reportagem acima citada, o Advogado Scott Kamber, “disse que a questão 

não são os cookies e sim as práticas simuladas e criminosas que estão por trás 

deles”. As empresas que foram citadas nos processos se recusam a comentar o 

litígio, se quer responderam aos questionamentos realizados pela equipe do referido 

jornal.  

Outro fato marcante sobre a questão das técnicas de cookies, foi a publicação 

do artigo, “Yelp Security Hole Puts Facebook User Data At Risk, Underscores 

Problems With Instant Personalization”, que trata da questão sobre uma falha de 

segurança que expõe os dados do usuário do Facebook, ela ressalta os problemas 

de vulnerabilidades no mecanismo do cookie da personalização instantânea da rede 

social. A referida publicação relata que através do ataque de XSS5 é possível 

capturar a chave do cookie definido como "Yelp.com" e realizar chamadas a API do 

Facebook para ter acesso a Rede Social, email e outros serviços do provedor no 

perfil do usuário vítima.  Após ser notificada a empresa reportou a seguinte nota:  

                                                           
5
 O Ataque de XSS ou Cross Site Script consiste em capturar a sessão do usuário por meio da chave do cookie 

responsável por tal identificação.  
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“Fomos notificados de um bug na implementação do Yelp Facebook hoje 31/07/2010, 

as funcionalidades relacionadas foram temporariamente desligadas antes que a 

questão fosse exposta. A equipe da Yelp irá investigar imediatamente o problema, 

Facebook”. 

Na pesquisa proposta por este trabalho, forão realizados testes sobre as 

vulnerabilidades ocorridas no Facebook6, mas objetivando um site de 

relacionamento bastante utilizado em nosso país, o orkut7 da google. O referido 

ensaio obteve vulnerabilidades semelhantes, utilizando a manipulação dos dados 

existentes nos cookies no computador do usuário, tal técninca pode ser observada 

na subseção 4.1.1 deste trabalho. Desta forma fica evidente que a mesma 

vulnerabilidade pode ser encontrada em outros provedores que oferecem o mesmo 

serviço. 

2.2.2. COOKIES COMO FORMA DE AGREGAR VALOR AOS SERVIÇOS 

Os cookies representam atualmente um mecanismo eficiente e de baixo custo 

para as empresas de comércio eletrônico, através destas técnicas as corporações 

definem os perfis dos seus usuários, isto com o objetivo de melhorar seus negócios.  

Com uma consulta prévia ao computador do usuário é possível a realização 

de vários relacionamentos dos diversos dados existentes nos cookies, com isto as 

empresas procuram oferecer produtos e ou promoções, que recebem como base 

tais informações processadas e extraídas do próprio computador do usuário 

[FREUDIGER, VRATONJIC & HUBAUX, 2009].  

Deve-se considerar que os cookies foram inicialmente idealizados como 

mecanismo para manutenção das sessões dos protocolos HTTP e HTTPS. 

Ultimamente, observar-se que parte dos cookies armazenados nos computadores 

dos usuários estão diretamente relacionados com o comércio eletrônico ou com a 

publicidade online.  

2.3. A CLASSIFICAÇÃO DOS COOKIES HTTP 

Após abordarem-se aspectos importantes sobre os cookies segue-se com a 

classificação de seus tipos [DE QUEIROZ, 2009]. 

                                                           
6
 Facebook é um site de relacionamento social, criado em fevereiro de 2004 por um ex-estudante de Harvard. 

7
 Orkut é um site de relacionamento social, criado pelo Google em Janeiro de 2004 no intuito de ajudar seus 

membros. 
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2.3.1. Cookies de Persistência 

É a forma tradicional do uso de cookies, eles ficam armazenados no 

computador do usuário por dias, meses ou até anos, mesmo tendo validade 

determinada. Este tipo de cookie armazena conjuntos de dados para uso posterior 

ou como forma de personalizar serviços, direcionando-os conforme o perfil de cada 

usuário [ARAUJO, 2003].  

Estes cookies só deveriam armazenar informações básicas dos usuários, no 

entanto, em conseqüência dos variados serviços oferecidos pelos provedores, eles 

terminam por armazenar informações de grande valia, isto tanto para o usuário 

como para as empresas [PALMER, 2008].  

Alguns sites utilizam os cookies de persistência de forma bastante avançada, 

armazenando informações muitas vezes não fornecidas diretamente pelo usuário, 

mas após análise do seu comportamento durante a navegação [TOUBIANA, 

NARAYANAN & BONEH, 2010]. Algumas informações podem não representar 

diretamente ameaça à privacidade, mas as possibilidades de explorá-las são 

inúmeras.  

2.3.2. Cookies de Sessão ou Temporários 

 O cookie de sessão ou temporário apresenta todas as características de um 

cookie de persistência, mas difere deste quanto ao tempo. Enquanto o cookie de 

persistência pode ficar armazenado no computador do usuário por um longo 

período, o cookie de sessão será gravado apenas enquanto durar a navegação em 

determinado site, ou seja, durante a sessão estabelecida entre o navegador e a 

aplicação web [ARAUJO, 2003].  

Alguns sites mantêm a sessão válida por certo tempo, mesmo após o fim da 

navegação, não há comando explícito para encerramento da sessão pelo usuário. 

Nesse caso, decorrido o tempo determinado pelo servidor os cookies serão 

revogados automaticamente. 

Esta categoria de cookies merece todo o cuidado tanto pelas empresas que 

desenvolvem programas para web assim como os fabricantes de navegadores e 

tecnologias para a Internet. Como já comentando nesta pesquisa, caso algum 
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mecanismo consiga interagir com um cookie de sessão, realizando consultas ou até 

mesmo capturando sua identificação, este conseguirá comprometer a segurança da 

aplicação e dos serviços ofertados [PALMER, 2008].   

2.3.3. Cookies de Primeira Parte 

Os cookies de primeira parte são os mecanismos de manutenção de sessão 

ou de captura de informações pertencentes ao domínio que o usuário está 

diretamente visitando, estes cookies competem à relação que foi estabelecida entre 

ambos conscientemente. Ao visitar diretamente determinado site o usuário termina 

por aceitar os seus mecanismos [DÉMOCRITO FILHO, 2002].   

2.3.4. Cookies de Terceiros 

Estes cookies se originam de relacionamentos entre diversos domínios e 

serviços oferecidos entre eles; são web sites que mantém relação comercial com o 

site utilizado pelo usuário, estes cookies são criados e manipulados por provedores 

terceiros a relação estabelecida entre o cliente e o provedor [QUEIROZ & DE 

QUEIROZ, 2010]. Para que a maioria dos sites não apresentem problemas durante 

a navegação é indicado desabilitar a opção de bloqueio dos cookies de terceiros do 

navegador, de acordo com a Figura 1. 

 

Figura 1: Proteção para Cookies de Terceiros do Firefox. 

Os cookies de terceiros normalmente fazem parte da categoria dos cookies 

de persistência, pois não realizam função de controle de sessão, e, uma vez 
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armazenados no computador do usuário, o servidor terceiro detém exclusivamente o 

acesso às informações eles existentes, isso desde que devidamente configurados. 

2.4. ESTRUTURA DOS COOKIES  

2.4.1. Estrutura do cookie conforme a RFC 2109 (inicial) 

           A RFC 2109 (Request for Comments) especificou um padrão buscando 

normalizar algumas técnicas utilizadas para a manutenção da sessão nas aplicações 

que utilizam o protocolo de comunicação HTTP, disponibilizadas na web [KRISTOL 

& MONTULLI, 1997]. Nela, encontra-se a seguinte estrutura do cookie para um 

cabeçalho resposta HTTP de uma requisição: 

Quadro 1: Estrutura de atributos definida pela RFC 2109 [KRISTOL & MONTULLI, 1997]. 

   Set-cookie  =       "Set-Cookie:" cookies 

   cookies    =       1#cookie 

   cookie     =       NAME "=" VALUE *(";" cookie-av) 

   NAME       =       attr 

   VALUE      =       value 

   cookie-av  =       "Comment" "=" value 

                   |       "Domain" "=" value 

                   |       "Max-Age" "=" value 

                   |       "Path" "=" value 

                   |       "Secure" 

                   |       "Expires" = value            

                   |       "Version" "=" 1*DIGIT 

          No Quadro 1 acima, o sinal de igual “=” representa uma obrigatoriedade e o 

sinal de barra “|”uma opção para utilização de acordo com cada aplicação. Deve-se 

considerar também que, caso exista mais de um cookie na mesma requisição, eles 

deverão estar separados por vírgula, e seus atributos separados por ponto e vírgula 

[KRISTOL & MONTULLI, 1997].  

 De acordo com o Quadro 1, o cabeçalho de resposta a uma requisição do 

navegador, deve conter o Set-Cookie para definir o objeto, um parâmetro cookies 

com um NAME e VALUE e o parâmetro cookie-av que será detalhado logo a seguir.  
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 No parâmetro cookie-av iniciar-se-á pelo par Comment = Value, ele é utilizado 

para indicar as intenções do site no uso do cookie, outro par analisado é Domain = 

Value que é empregado para informar qual domínio poderá manipular o cookie, o 

próximo par analisado é o Path = Value usado para especificar o caminho do 

subconjunto de endereços para o cookie, por fim o par Max-Age = Value determina o 

tempo de vida de um cookie sendo um valor decimal inteiro. Quando este parâmetro 

receber valor igual a zero o cookie de sessão será expirado.  

A opção Secure, quando ausente, indica que um cookie poderá transitar em 

um canal de comunicação inseguro. A opção Expires indica se um cookie ainda é 

valido e a opção Version é utilizada para indicar qual a versão da estrutura. 

          No presente estudo constata-se a existência de várias estruturas que são 

utilizadas para criação e manutenção de cookies nas aplicações web. As escolhas 

de determinados atributos devem ser realizadas com critérios, afinal novas 

vulnerabilidades podem ser criadas.   

2.4.2. Estrutura do cookie conforme a RFC 2965 (atualizada) 

           A RFC 2965 específica algumas alterações na RFC 2109, buscando desta 

forma atender as novas tecnologias emergentes, melhorando a segurança da 

sessão nas aplicações que utilizam o protocolo de comunicação HTTP [KRISTOL & 

MONTULLI, 2000]. Nesta RFC, encontra-se a seguinte estrutura do cookie para um 

cabeçalho resposta HTTP de uma requisição: 

Quadro 2: Estrutura de atributos definida pela RFC 2965 [KRISTOL & MONTULLI, 2000]. 

set-cookie  =       "Set-Cookie2:" cookies 

cookies     =       1#cookie 

cookie      =       NAME "=" VALUE *(";" set-cookie-av) 

NAME        =       attr 

VALUE       =       value 

cookie-av   =       "Comment" "=" value 

              |       "CommentURL" "=" <"> http_URL <"> 

              |       "Discard" 

  

              |       "Domain" "=" value 

              |       "Max-Age" "=" value 
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              |       "Path" "=" value 

              |       "Port" [ "=" <"> portlist <"> ] 

  

              |       "Secure" 

              |       "Expires" = value            

              |       "Version" "=" 1*DIGIT 

portlist        =       1#portnum 

portnum         =       1*DIGIT 

As principais alterações desta RFC demonstradas no Quadro 2, estão no atributo 

cookie-av, pois busca melhorar alguns aspectos relativos a questões de segurança, 

tais como a opção: discard, portlist e portnum, possibilitando descartar ou bloquear 

um cookie.   

2.5. OS COOKIES E OS PROTOCOLOS HTTP E HTTPS 

O Protocolo de Transferência de Hipertexto, HTTP, tem por função 

proporcionar a transferência de conteúdos na rede de acordo com as requisições 

solicitadas na comunicação estabelecida nas paginas da web. É um protocolo que 

atua na camada de aplicação do TCP/IP tratando da comunicação realizada entre o 

cliente e o servidor; nele, define-se a estrutura da mensagem trocada mutuamente, 

utilizando o TCP como  protocolo de transporte [SHIFLETT, 2003].  

A falta de manutenção dos estados ou ações das aplicações web no protocolo 

HTTP faz com que cada requisição ao servidor seja considerada isoladamente 

[PINTO, 2002], ou seja, cada transação é independente e não tem qualquer relação 

com outra. Os mecanismos de cookies se apresentam como uma alternativa para 

manutenção das sessões das aplicações web, pois estes guardam informações 

sobre o estado da navegação, sendo estas informações enviadas ao servidor 

sempre que necessário [ARAUJO, 2003].    

Uma linha de requisição é formada pelo método URL (Localizador de Recurso 

Universal) que é usado para endereçar uma página na Internet, existe diversos tipos 

de métodos para manipulação das requisições que podem ser utilizadas nas 

linguagens de programação disponíveis, dentre eles: GET, POST e HEAD, todos 

compatíveis com o uso das técnicas de cookies [BARTH & DATTA, 2006].  
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A mensagem de resposta é formada por uma linha de estado, linhas de 

cabeçalho e o corpo da mensagem. O seu funcionamento é bem parecido com o da 

mensagem de requisição, excetuando-se pelo código resposta que o acompanha 

que é composto por três dígitos, que informam o sucesso, o não entendimento ou a 

falha da requisição [SHIFLETT, 2003].  

Um cookie é composto por uma série de atributos, como observado neste 

trecho extraído de uma requisição: “SetCookie:Teste=; Domain=mail.ufpe.br; 

Expires=Sun, 09Jul10 23:47:42 GMT;Path=/mail”. Nesta requisição existe uma série 

de parâmetros, a saber: nome, valor, domínio, data de validade e caminho padrão 

[QUEIROZ & DE QUEIROZ, 2010].     

 O protocolo HTTPS é um protocolo que tem como principal objetivo garantir a 

segurança dos dados durante a comunicação entre o cliente e o servidor realizada 

via aplicação web. O protocolo HTTPS, implementa uma camada a mais que o 

protocolo HTTP, esta camada implementa tipos de serviços de segurança que são 

conhecidos como SSL/TLS8 (Secure Sockets Layer e Transport Layer Security). 

Com esta camada tanto o envio quanto o recebimento das informações da sessão 

trafegam criptografadas, evitando assim a captura de dados durante a comunicação 

estabelecida entre o cliente e o servidor [PINTO, 2002]. A Figura 2, apresenta o 

modelo HTTPS. 

 

Figura 2: Protocolo HTTPS – Transport Layer Security, [WIKIPÉDIA]. 

            O protocolo HTTPS já utilizado em aplicações, foi aprovado pela RFC 2818 e 

publicado pela IEFT (Internet Engineering Taks Force) [RESCORLA, 2000].  É um 

protocolo bastante utilizado pelo sistema financeiro para transações na rede 

                                                           
8
 Secure Socket Layer/Transport Layer Security – Camada de Socket Seguro/Segurança da Camada de 

Transporte – são protocolos que provêm confidencialidade e autenticação, através do uso de criptografia e 
podem servir como base para a transmissão de pacotes HTTP. 
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mundial, entre elas pode-se mencionar: as aplicações de Internet banking e 

comércio eletrônico.  

Deve-se considerar que o protocolo HTTPS não apresenta efetividade no que 

se refere a questão do seqüestro de cookies realizado diretamente no computador 

do usuário.  

2.5.1. TÉCNICAS DE MANUTENÇÃO DAS SESSÕES NOS SISTEMAS 

WEB 

            Realizar o gerenciamento de sessões é uma tarefa que exige dos 

programadores o conhecimento acerca das particularidades dos atributos e valores 

existentes em seus cookies, pois a má utilização deste recurso gera aplicações 

vulneráveis [QUEIROZ & DE QUEIROZ, 2010]. Na maioria das vezes os próprios 

frameworks de desenvolvimento de aplicações “software” (.NET, J2EE, PHP), 

oferecem dispositivos automatizados de gerenciamento de sessão, e por mais 

modernos que eles sejam, muitos destes mecanismos não devem ser utilizados da 

mesma forma em todas as aplicações. Os requisitos de cada aplicação mudam, isto 

pode levar a sérios problemas de segurança nas sessões [BARTH & DATTA, 2006].  

A Figura 3 apresenta o gerenciamento das sessões em aplicações web.  

 

Figura 3: Gerenciamento de Sessões web [QUEIROZ & DE QUEIROZ, 2010]. 

Após a criação e armazenamento dos cookies e seus respectivos dados no 

computador do usuário, apenas este (para aplicações que utilizam esta tecnologia) 
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servirá de chave para validar as requisições subseqüentes, reconhecendo-as e 

desta forma dando continuidade a sua autenticação. Nas próximas seções deste 

trabalho de pesquisa abordam-se as melhores práticas para sua implementação.  

2.5.2. AS VULNERABILIDADES DAS SESSÕES NOS SISTEMAS WEB 

A invasão de privacidade na web pode ser definida como sendo o acesso não 

autorizado a qualquer informação, utilizando os sistemas de informação disponíveis 

[TOMIZAWA, 2008]. A privacidade é um elemento bem conhecido das sociedades 

modernas, e sua quebra ocorre com a simples perda ou roubo de dados ou 

informações pessoais [SANTOS, GOMES & SANTOS, 2009]. A Figura 4, apresenta 

um exemplo de invasão de privacidade na web com o uso das técnicas de cookies. 

 

Figura 4: Seqüestro da sessão através do Cookie [QUEIROZ & DE QUEIROZ, 2010]. 

Existem diversas formas de invasões que atentam contra a privacidade dos 

usuários e provedores dos serviços na rede mundial de computadores, mas detalhar 

estas formas não é o escopo desta proposta. 

Conforme o processo exibido na Figura 4, tem-se, no protocolo HTTP, um 

cabeçalho de solicitação “request” e um outro de resposta “response”, que não 

contêm necessariamente os mesmos dados. O último dispõe de uma série de 

atributos padrão e outros que podem ser manipulados pelo provedor que necessita 

armazená-lo no computador do usuário [PALMER, 2008]. Dentre os atributos 
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padrão, existem alguns que são responsáveis pela verificação de autenticidade, ou 

seja, se a sessão realmente representa aquele determinado usuário.  

O problema da vulnerabilidade pode ser atestado no seguinte cenário: alguns 

sites verificam a autenticidade do usuário com apenas um, dentre os vários atributos 

de um cookie. Caso este valor do atributo de autenticidade seja substituído, por um 

usuário malicioso, e, este seja o único critério de validação no provedor, ele será 

autenticado como se o usuário fosse [QUEIROZ & DE QUEIROZ, 2010].  

Alguns web sites distribuem as informações dos usuários em vários cookies, 

com o intuito de dificultar sua captura [DONIZETTI & CEREDA, 2009]. Porém, essa 

técnica não tem se mostrado eficaz, uma vez que apenas aumenta o tempo para 

composição dos valores necessários para a autenticação forjada.  

Algumas vezes é possível a autenticação forjada com apenas a captura de 

alguns atributos, e, para isso, usa-se diversas técnicas, entre elas citar-se-á o 

ataque de XSS “Cross Site Script”, que consiste na injeção de código ilícito com 

intuito de obter parâmetros específicos dos cookies, isto utilizando uma linguagem 

de programação interpretada, JavaScript9 [PALMER, 2008].  

Por meio desta técnica, um usuário mal intencionado consegue obter apenas 

os valores necessários para forjar uma sessão válida, não necessitando do uso de 

técnicas complexas de captura de informações. 

2.6. OS NAVEGADORES 

 Os navegadores, mundialmente conhecidos como “browsers”, são programas 

de computadores que permitem aos usuários o acesso aos conteúdos virtuais, ou 

sistemas disponíveis na Internet. Nos dias atuais, existe uma série de tecnologias 

associadas a cada navegador oferecido no mercado: “Firefox Mozilla, Safari, Google 

Chrome, Internet Explorer, Opera, Konqueror entre outros”.  

 Estes podem se basear no sistema operacional “Windows, Linux, Unix, 

MacOS, Symbian”, ou em padrões de conteúdos e interação com os protocolos de 

comunicação utilizados “HTTP, FTP, HTTPS, TFTP, SMTP, IMAP, POP3”, também 

se baseiam nas compatibilidades com as diversas técnicas de tratamento e 

                                                           
9
 Uma linguagem de programação interpretada, criada para interagir com páginas da Internet. 
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processamento dos dados “JavaScript, XML, Cookies, Block Pop-up, Flash, Plugins, 

Frames, ActiveX”. Deve-se considerar que todos estes aspectos influenciam na 

questão da segurança e privacidade dos usuários na Internet.   

O escopo deste trabalho de pesquisa foi focado nos três navegadores mais 

utilizados [W3SCHOOLS]: Mozilla Firefox, Google Chrome e Internet Explore, 

apresentando suas características, principais particularidades das tecnologias para 

tratamento da privacidade e do mecanismo de cookies. 

2.6.1. A PRIVACIDADE DAS INFORMAÇÕES NOS NAVEGADORES 

Os navegadores procuram ofertar novas funcionalidades, em grande parte 

visando satisfazer as demandas das empresas de comércio eletrônico. Desta forma 

eles procuram se destacar da concorrência e adquirir mais mercado.  

Os três principais navegadores que serão analisados nesta subseção, trazem 

mecanismos automáticos e manuais para o bloqueio dos cookies. Pode-se observar 

em todos estes navegadores, a falta de um mecanismo de controle interativo e 

independente, que apresente ao usuário questionamentos de acordo com a sua 

navegação, conforme a proposta deste trabalho de pesquisa.   

O primeiro mecanismo de segurança apreciado será o modo automático 

InPrivate10 do navegador Internet Explorer 8.0.76 da Microsoft, ele apresenta as 

seguintes características [TECHNET MICROSOFT, 2009]:  

I. A opção auto-complementar será desativada;  

II. Não armazena informações de formulários preenchidos online; 

III. O histórico normal da navegação não é armazenado;  

IV. Realiza o bloqueio dos cookies de terceiros; 

V. Bloqueia mecanismos de análise de navegação e scripts;  

VI. Libera diversas ações que sejam da própria Microsoft ou parceiros, 

mesmo que se enquadrem nos itens IV e V acima.  

Pode-se notar, em relação ao modo InPrivate do Internet Explorer que 

existem diversos fatores importantes para a garantia da privacidade do usuário. 

Considerar-se-á que este mecanismo pode inviabilizar a navegação do usuário, 

                                                           
10

 Mecanismo do navegador Internet Explorer que permite que o usuário possa navegar sem deixar rastro.  



25 
 

tendo em vista que servidores não interagem quando identificam os bloqueios dos 

realizados pelos navegadores. Por estratégia da Microsoft, por exemplo, os 

mecanismos que pertencerem ao seu domínio, são liberados e os usuários não são 

informados deste fato [TECHNET MICROSOFT, 2009], ferindo desta forma, ao 

próprio propósito do mecanismo e atendendo aos interesses da corporação.   

O segundo mecanismo de análise será o modo automático Incógnito, do 

navegador Chrome 7.0.517 da Google, que apresenta as seguintes características 

[GOOGLE, 2010]:  

a. Mantém informações importantes na memória volátil que será limpa 

assim que o usuário fechar o navegador “browser”; 

b. Não  registra histórico de navegação do usuário;  

c. Os cookies também são armazenados na memória volátil, com 

exceção dos objetos LSO11 Flash que serão apenas gerenciados pela 

aplicação específica do fabricante (Adobe).  

d. Nenhum dado de formulário ou análise de navegação é armazenado 

no computador.   

Este mecanismo do navegador Chrome 7.0.517 da Google proporciona uma 

importante diferença em relação aos outros.  O modo Incógnito possui um módulo 

de isolamento do armazenamento no disco rígido do usuário hard disk, mantendo os 

itens importantes para privacidade na memória volátil RAM.  Apresentando desta 

forma uma maior segurança, pois os dados não são armazenados no disco do 

usuário [GOOGLE, 2010]. Outro ponto importante é que este modo de privacidade 

não faz distinção do seu domínio, como acontece no Internet Explorer, o mecanismo 

do Chrome funciona sem distinção.  

O terceiro mecanismo analisado será o do navegador Firefox 3.6.11 da 

Mozilla, que igualmente aos navegadores apresentados acima, também apresenta a 

partir desta versão a funcionalidade do modo privado de navegação automática, 

similar ao modo Inprivate do navegador Internet Explorer da Microsoft.   

                                                           
11

 São objetos localmente compartilhados, estes objetos não interagem com os navegadores e só podem ser 
manipulados pela aplicação do fabricante da tecnologia “Flash / Adobe”. 
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 O navegador Firefox busca a implementação de funcionalidades de 

segurança e privacidade de forma colaborativa com seus usuários, por isto a maioria 

das questões de proteção da privacidade são tratadas nos chamados plug-ins12 ou 

add-ons13 desenvolvidos para o navegador. Abaixo apresenta-se uma lista de plug-

ins que o usuário poderá instalar para melhorar as questões de privacidade deste 

navegador [MOZILLA ORG, 2010].  

a. Toggle Private Browsing (Executa um mecanismo semelhante ao modo 

InPrivate do Internet Explorer); 

b. FlashBlock (Bloqueia Objetos Flash, independente do gerenciador do 

fabricante); 

c. Clear Private Data (Realiza uma limpeza dos dados privados, histórico, 

downloads, senhas, cache e formulários, após cada navegação do usuário);  

d. NoScript (Impede script´s em geral, bloqueando assim funções maliciosas de 

captura de informações).  

2.6.2. ANÁLISE DA SEGURANÇA DOS COOKIES NOS NAVEGADORES 

A análise da segurança dos cookies, nos diversos navegadores passa por 

inúmeras variáveis, que vão desde o local e forma de armazenamento, tratamento 

das requisições, até o nível de permissão de acesso concedido aos servidores. 

Nesta subseção será analisado, como cada um dos três navegadores manipulam 

seus cookies [W3SCHOOLS], quais são suas diferenças técnicas e o que elas 

ocasionam.    

Iniciar-se-á nossa análise pelo Internet Explorer 8.0.76 da Microsoft, que traz 

como configuração padrão, as opções para permissão de cookies de terceiros, 

cookies com a ausência do domínio e a execução de JavaScript habilitadas, 

possibilitando a captura das informações do usuário [LOBATO, 2007].  

Considerando que o Internet Explorer 8.0.76 da Microsoft utiliza o sistema 

Operacional Windows Seven, os arquivos temporários e os cookies ficam 

armazenados na pasta do usuário no sistema operacional conforme apresentado:  

C:\Users\XXX\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files 

                                                           
12

 um micro programa, instalado em um navegador com intuito de ampliar os seus recursos. 
13

 são utilizados como sinônimos dos plug-ins, pois também apresentam a função de acrescentar novos recursos 

aos navegadores. 
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Diferentemente dos outros navegadores que encapsulam as informações dos 

cookies em um único arquivo de banco de dados, o Internet Explorer na versão 

analisada nesta pesquisa, optou por deixar os cookies vulneráveis nesta pasta.  

O segundo navegador a ser analisado por esta pesquisa é o Chrome da 

Google. Ele apresenta um menor número de funcionalidades relativas aos cookies, 

quando comparado ao Internet Explorer. O navegador Chrome mantém as 

funcionalidades básicas necessárias para o tratamento e controle dos cookies.  

Considerando que o navegador Chrome utiliza o sistema Operacional Windows 

Seven, os cookies ficam armazenados na pasta do usuário do sistema operacional 

conforme apresentado:  

C:\Users\XXX\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies.sqlite 

Como pode-se notar, os cookies não são independentes, todos ficam 

armazenados em um arquivo de banco de dados e só podem ser acessados via o 

navegador que os criou. Esta técnica aumenta a segurança dos dados contidos nos 

cookies do computador do usuário.  

Por fim será analisado o Firefox da Mozilla, dentre os navegadores analisados 

é o que apresenta um menor número de funcionalidades para o tratamento e 

controle dos cookies. Considerando que o navegador Firefox está utilizando o 

sistema Operacional Windows Seven, os cookies ficam armazenados na pasta do 

usuário do sistema operacional conforme apresentado: 

C:\Users\XXX\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\xxx.default\Cookies.sqlite 

Da mesma forma que no navegador Chrome, os cookies ficam encapsulados 

em um arquivo de banco de dados e só deveriam ser acessados via navegador que 

o criou, aumentando assim a segurança dos dados que foram armazenados nos 

cookies.  

Deve-se aqui considerar uma especial forma de cookies, os LSO ou como são 

conhecidos cookies de Flash, sua localização no computador independe do 

navegador que é utilizado. Este mecanismo em questão será apresentado na 

subseção 4.3.1. Esta subseção limitar-se-á a indicar onde são armazenados estes 

objetos:    
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C:\Users\XXX\AppData\Roaming\Macromedia\FlashPlayer\#SharedObjects\Pasta\*.sol 

2.6.3. CONFIGURAÇÕES IMPORTANTES NOS NAVEGADORES  

Dentre os navegadores analisados, introduze-se a explicação pelo navegador 

Internet Explorer, o mesmo apresenta um padrão de configuração pouco indicado 

para garantia da privacidade na Internet.  Ao instalar este navegador em seu 

computador o usuário terá duas opções, respectivamente: expressa e 

personalizada.   Na opção expressa o IE8 fará a configuração básica do seu 

navegador escolhendo requisitos e opções pré-determinadas. A opção 

personalizada as configurações de segurança e privacidade são determinadas pelo 

próprio usuário [TECHNET MICROSOFT, 2009].  

Muitas destas opções de privacidade são configuradas num nível considerado 

inseguro, conforme subseção 2.6 desta pesquisa, criando desta forma algumas 

vulnerabilidades em relação aos dados privados que estão armazenados no 

computador do usuário.  

Apresentar-se-á nesta subseção algumas configurações importantes que 

devem ser realizadas, considerando estas, como indicações de boas práticas para 

melhor garantir a privacidade da navegação na Internet.  

Este trabalho de pesquisa irá detalhar as configurações do navegador Internet 

Explorer da Microsoft. Este foi o navegador selecionado para integrar o módulo de 

configuração automática da aplicação proposta nesta pesquisa o SIPC – Sistema 

Interativo de proteção da Privacidade por meio dos Cookies. Apresentar-se-á abaixo 

os pontos importantes que serão modificados automaticamente pela aplicação 

proposta SIPC, estes pontos também podem servir de base para modificações 

realizadas pelo próprio usuário manualmente.  

As configurações que serão realizadas automaticamente pela aplicação SIPC 

no navegador Internet Explorer da Microsoft, têm seu início na aba de segurança 

das opções do navegador. A aplicação realizará a alteração do nível de segurança 

da zona, modificando-o para Alto e habilitará o Modo Protegido do navegador 

[TECHNET MICROSOFT, 2009], conforme apresentado na Figura 5.  
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Figura 5: Opções da Internet - Segurança / Nível. 

No botão Nível Personalizado, a aplicação proposta desabilitará a execução 

de programas e downloads automaticamente, mantendo a opção de executar 

controles. A opção de Logon será selecionada forçando a solicitação das credenciais 

do usuário nos sistemas de autenticação web. Outro ponto importante da 

configuração é desabilitar a execução de scripts, evitando desta forma uma série de 

ataques que utilizam esta tecnologia, Conforme Figura 6. 

 

Figura 6: Opções da Internet - Segurança / Zona Personalizada. 

Também serão realizadas modificações na opção sites confiáveis. Neste 

tópico a aplicação SIPC modificará o nível de segurança aumentando-o para Médio-

Alto. De acordo com o apresentado na Figura 7. 
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Figura 7: Opções da Internet - Segurança / Site Nível. 

Neste momento serão observadas as configurações que abordam a questão 

da privacidade na Internet, aba Privacidade do IE8. Nesta opção, a aplicação 

proposta nesta pesquisa selecionará o nível Médio-Alto, isto com a finalidade de 

bloquear alguns cookies desnecessários, embora estes mecanismos não 

solucionem todos os problemas relativos aos cookies. Abaixo a aba Privacidade do 

IE8, Figura 8. 

 

Figura 8: Opções da Internet – Privacidade. 

Na opção de Configurações Avançadas de Privacidade a aplicação SIPC 

desativará a manipulação automática de cookies no intuito de diminuir os ataques de 

XSS. A proposta interativa desta pesquisa visa minimizar os desgastes dos usuários 

com cadastro de sites confiáveis, pois o controle dos cookies é realizado de acordo 
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com a navegação e a necessidade do usuário. A Figura 9 demonstra como ficarão 

as configurações avançadas de privacidade no navegador.   

 

Figura 9: Opções das Internet / Privacidade – Avançada. 

Neste item também será marcado o chekbox da opção Ignorar manipulação 

automática de cookies, serão selecionadas as opções de Confirmar Cookies 

Internos e Confirmar Cookies de terceiro.  

Na opção de preenchimento automático, aba Conteúdo, a aplicação 

desmarcará o preenchimento automático de Formulários, Nomes de usuários e 

Senhas, desmarcando também a leitura automática de Feeds. Conforme Figura 10. 

 

Figura 10: Opções da Internet / Conteúdo. 

Analisar-se-á neste instante o tópico da aba Geral, verificando a opção de 

Excluir Arquivos Temporários após a navegação, tais como: cookies, senhas e 
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informações de formulários. Para isto a aplicação SIPC selecionará a opção de 

Excluir histórico de navegação ao sair, conforme mostrado na Figura 11. 

 

Figura 11: Opções da Internet / Geral. 

Na aba Programas, o sistema proposto nesta pesquisa o SIPC, irá alterar as 

configurações de Reprodução Automática de áudios e vídeos. Conforme Figura 12. 

 

Figura 12: Opções da Internet / Programas. 

Por fim será analisada a aba das configurações Avançadas do navegador. 

Serão verificados os itens de navegação e de segurança desta aba. Nestes itens a 

aplicação desativará a opção de depuração de scripts, e serão habilitados os itens 
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SSL, TLS e revogações de Certificados e assinaturas. Conforme a Figura 13 a 

seguir. 

 

   Figura 13: Opções da Internet / Avançado.  

Considerar-se-á que tanto o Chrome da Google quanto o Firefox da Mozilla 

não serão objeto da configuração automatizada dos parâmetros de privacidade da 

aplicação SIPC, ficando neste escopo o Internet Explorer da Microsoft. Porém todos 

os navegadores integrarão o módulo de controle interativo do fluxo e da proteção 

dos dados que serão armazenados nos cookies.  

2.6.4. OS PLUG-IN´S ou ADD-ONS PARA NAVEGADORES 

Os navegadores atuais permitem a inclusão de componentes ao seu sistema, 

com objetivo de aumentar suas funcionalidades e atender a necessidades 

específicas dos usuários e do mercado.  

Assim como estes novos componentes podem trazer diversos benefícios, eles 

também podem trazer alguns problemas, tanto para o bom funcionamento do 

navegador, quanto para os próprios mecanismos de privacidade que estão 

envolvidos [SAINT-JEAN, JONHSON & BONEH, 2009]. Todos os três navegadores 

aqui analisados permitem a incorporação dos plug-ins ou add-ons.    

O Internet Explorer da Microsoft estabelece uma validação para um novo 

componente determinada pela empresa, mas mesmo assim é possível adicioná-los 

sem tal obrigatoriedade de homologação. Estes novos componentes representam 
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um amplo problema para segurança da informação, pois se torna cada vez mais 

difícil analisar os plug-ins e add-ons que são disponibilizados na Internet, e se eles 

atendem aos requisitos de segurança necessários. 

Cada vez mais os navegadores são customizados14 de acordo com cada 

usuário, ou seja, isto gera milhões de navegadores com características diferentes, a 

configuração realizada pelo próprio usuário é refeita em algum momento pelos plug-

ins ou add-ons, e na maioria das vezes não há comunicação ao usuário de tais 

mudanças [LOBATO, 2007]. 

Assim, este capítulo apresentou as principais questões acerca da discussão 

teórica sobre o objetivo desta pesquisa, a invasão de privacidade por meio dos 

cookies. As questões legais, sua classificação, estrutura, relacionamento com os 

navegadores e protocolos.  

O terceiro capítulo, apresenta e descreve a metodologia que norteou este 

trabalho, que foi adaptada, a partir da definição das etapas de desenvolvimento: a 

fase exploratória, a delimitação do estudo, análise sistemática e a proposta da 

pesquisa [LÜDKE & ANDRÉ, 1986]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 Personalizar, ajustar. Modificar ou configurar produtos de modo que se tornem mais adequados às 

necessidades ou preferências do usuário. 
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3. METODOLOGIA DE TRABALHO 

Este capítulo tem por fim apresentar os principais métodos que foram adotados 

neste trabalho, considerando-se os seus objetivos e o contexto, no qual essa 

pesquisa foi realizada [WAZLAWICK, 2009].  

3.1.1. OBJETIVO GERAL 

Desenvolver uma ferramenta para auxiliar o processo de manutenção da 

privacidade na Internet por parte do usuário. 

3.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Para alcançar o objetivo desta pesquisa faz-se necessário: 

I. Apresentar as diversas formas de utilização dos cookies para obtenção de 

dados não autorizados por parte das aplicações web. 

II. Determinar o funcionamento e relacionamento dos cookies com os 

navegadores.  

III. Identificar as principais técnicas de uso dos cookies nas aplicações.  

IV. Definir como acontecem as invasões de privacidade na Internet através do 

uso das técnicas de cookies.  

V. Apresentar os procedimentos que foram estabelecidos no intuito de minimizar 

as invasões de privacidade na Internet.  

3.2. CONTEXTO DA OBSERVAÇÃO 

O contexto da observação desta pesquisa considerou três critérios a serem 

observados: o primeiro buscou nos locais públicos de acesso a Internet “lan-

houses”, entender como os usuários lidam com as questões relativas a sua 

privacidade durante a navegação.  

O segundo procurou compreender quais as dificuldades dos administradores 

dos sistemas de gestão dos locais públicos de acesso a Internet, seus 

conhecimentos sobre as questões de privacidade e do uso de ferramentas que 

podem apoiá-los ou prejudicá-los.  

E por fim, observou-se também os profissionais que trabalham no 

desenvolvimento aplicações web no intuito de identificar problemas e sugestões que 
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amparassem melhor a proposta desta pesquisa, fornecendo subsídios para um 

mecanismo moderador de tal prática [WAZLAWICK, 2009].    

3.3. PARTICIPANTES 

Esta pesquisa foi realizada com um total de 219 participantes, dentre os quais 

4 participantes, eram administradores dos sistemas de controle de acesso, 145 eram 

usuários das aplicações web e 70 participantes eram profissionais que trabalham 

com desenvolvimento de aplicações para a web. Apesar de existirem algumas 

exceções conforme o Anexo 3, o foco desta pesquisa foi no público adulto.  

Os sujeitos analisados foram classificados em três categorias, a saber: 

I. Usuários que fazem uso da Internet não profissionalmente; 

II. Administradores dos locais públicos de acesso a Internet; 

III. Profissionais que produzem sistemas para a web. 

As categorias supracitadas foram selecionadas por refletirem três situações 

distintas na questão da invasão de privacidade na Internet. Ou seja, os usuários que 

não estão preocupados com as configurações relativas à sua privacidade, por 

acharem que isto já é realizado pelos administradores.  

Os administradores dos locais públicos de acesso de acesso a Internet, que 

deveriam criar procedimentos e ações no intuito de garantir tal direito, mas também 

não o fazem por acharem que isto já foi implementado pela própria tecnologia 

utilizada. Por último, os profissionais que não recebem as devidas orientações ou 

limitações impostas por leis, que permitam melhorar este cenário.  

3.4. PROCEDIMENTOS 

3.4.1. FASE EXPLORATÓRIA 

Nesta fase, foram definidos os locais e os sujeitos da pesquisa, as fontes de 

dados necessárias para o estudo, as questões a serem analisadas e a coleta dos 

dados [WAZLAWICK, 2009]. 

Como o objetivo desta pesquisa é apresentar um mecanismo que possibilite 

um maior controle da privacidade, por parte dos usuários. O ambiente de estudo 
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selecionado foi os locais públicos de acesso a Internet. Tendo sido alcançados os 

objetivos descritos na metodologia, dento em vista a participação dos pesquisados. 

Passa-se, agora, as técnicas utilizadas nesta pesquisa. 

3.5. TÉCNICAS 

As técnicas utilizadas visaram descrever a invasão de privacidade na Internet 

por meio da utilização dos cookies. Assim, para atingir os objetivos específicos 

explicitados e, por conseguinte, o objetivo geral, foram realizadas, observações de 

campo, aplicação de questionário e entrevista semi-estruturada [LÜDKE & ANDRÉ, 

1986]. 

3.5.1. OBSERVAÇÕES DE CAMPO 

Visando apontar o comportamento dos usuários e administradores dos locais 

públicos de acesso a Internet esta pesquisa de campo vêm evidenciar, algumas 

realidades, baseando-se nas anotações adquiridas. A análise das informações 

coletadas durante a observação de campo permitiu a identificação de algumas das 

dificuldades enfrentadas por esta pesquisa e conseqüentemente a sua solução.  

3.5.2. QUESTIONÁRIO 

O questionário aplicado nesta pesquisa teve por finalidade, identificar as 

diversas dificuldades dos usuários e profissionais, em relação ao conhecimento 

teórico sobre o tema, assim como da sua utilização. O resultado dos questionários 

aplicados ratificou a necessidade de um mecanismo independente e interativo, para 

apoio efetivo da privacidade das informações presentes nos cookies durante a 

navegação.  

Esta pesquisa utilizou tanto o questionário presencial em que o pesquisador 

interage com o pesquisado, assim como o questionário online, técnica na qual o 

pesquisador não interage diretamente com o pesquisado.  

3.5.3. ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

Esta fase compreendeu a coleta dos dados. Neste momento, foram realizadas 

entrevistas semi-estruturadas – com os participantes da pesquisa – visando uma 

melhor compreensão das reais dificuldades dos usuários e administradores no que 

tange à questão da utilização do uso de cookies. 
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A análise dessas entrevistas originou uma planilha de dados que foi utilizada 

para melhorar o entendimento acerca da questão de estudo desta pesquisa. 

3.6. ANÁLISE DOS DADOS 

Como forma de identificar e apresentar aspectos relevantes, os dados 

coletados foram categorizados, baseando-se na análise das observações anotadas 

em campo, que, como foi relatado na metodologia deste trabalho, foram entrevistas 

semi estruturadas; gerando planilhas de dados a partir dos questionários aplicados 

com intuito de confirmar os requisitos necessários a aplicação proposta por esta 

pesquisa.  

Para a análise dos dados obtidos a partir dos questionários aplicados foi 

utilizado o Microsoft Office Excel 2007, que facilitou e auxiliou na categorização das 

informações. O seu recurso de visualização gráfica possibilitou uma melhor 

compreensão dos dados. 

Sendo assim, a categorização dos dados contribuiu para identificar as 

necessidades dos usuários, enquanto as observações obtidas em campo 

possibilitaram ao pesquisador definir as funcionalidades da aplicação. A Figura 14, a 

seguir sintetiza a metodologia adotada neste trabalho. 

M
E
T
O
D
O
L
O
G
I
A

Objetivo

Criação de mecanismos 
para proteção da 
privacidade dos dados 
existentes nos cookies.

Objetivo 
Geral

Desenvolver uma ferramenta
para auxiliar o processo de
manutenção da privacidade na
Internet por parte do usuário.

Objetivos 
Específicos

i. Apresentar as diversas formas
de utilização dos cookies para
obtenção de dados não
autorizados por parte das
aplicações web.

ii. Determinar o funcionamento 
e relacionamento dos cookies
com os navegadores.

iii. Identificar as principais 
técnicas de uso dos cookies nas 
aplicações web.  

iv. Definir como acontecem as 
invasão de privacidade através 
do uso das técnicas de cookies. 

v. Apresentar procedimentos 
estabelecidos  para minimizar as 
invasões de privacidade.  

Contexto da 
Observação

Usuários das 
lan-houses

Administradores 
das lan-houses

Desenvolvedores 
de aplicações 
web

Técnicas

Observação em locais públicos 
de acesso a Internet

Aplicação dos questionários nos 
locais acima citados.

Entrevista semi-estruturada.

Procedimentos
Das Fases

1. Exploratória
Definição dos locais 
e aplicações que 
serão estudados.

2. Delimitação
Elaboração e escolha de 
Questionário e Softwares 
de coleta de dados. 

3. Analise e Elaboração.
Desenvolvimento da 
aplicação proposta nesta 
pesquisa. 

 

Figura 14: Síntese da Metodologia. 
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Assim, este capítulo apresentou a metodologia utilizada neste trabalho de 

pesquisa, quais os objetivos o contexto da observação e os participantes, os 

procedimentos a análise dos dados e por fim a síntese da metodologia que fora 

aplicada.  

O quarto capítulo apresenta e descreve os resultados obtidos nesta proposta, 

as ferramentas, ensaios realizados e os requisitos de boas práticas identificadas 

para melhoria da questão da privacidade na rede mundial e apresentada a aplicação 

de proteção a privacidade por meio dos cookies. Contribuição desta proposta de 

pesquisa. 
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4. RESULTADOS 

4.1. A INVASÃO DE PRIVACIDADE POR MEIO DE COOKIES 

4.1.1. FERRAMENTAS PARA CRIAÇÃO E MANIPULAÇÃO DOS COOKIES 

Deve-se considerar a facilidade do uso de ferramentas capazes de manipular 

valores presentes nos cookies. Apresentar-se-ão nesta subseção, algumas das 

ferramentas disponíveis que foram utilizadas em alguns ensaios realizados durante 

este estudo [DONIZETTI & CEREDA, 2009].   

I. Web Developer 

É um plug-in concebido para o navegador FireFox da Mozilla, que, dentre 

outras funções, pode ser utilizado, para invadir a privacidade dos usuários por meio 

da manipulação dos cookies. A Figura 15 apresenta a demonstração de como é feita 

a manipulação de cookies com uso de sua interface [QUEIROZ & DE QUEIROZ, 

2010].  

 

Figura 15: Manipulação de atributos do cookie com Web Developer. 

II. Cookie Editor  

Esta aplicação dá suporte a dois navegadores, o Internet Explorer e o Mozilla. 

O Cookie Editor permite a visualização dos diferentes dados gravados nos cookies, 

isto considerando que cada navegador tem sua forma armazenamento.   
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Assim como o plug-in Web Developer, o Cookie Editor possibilita a 

manipulação dos diversos atributos e seus valores, trazendo informações 

importantes para uma análise mais completa. A Figura 16 apresenta a ferramenta.  

 

Figura 16: Editando os atributos do cookies com o Cookie Editor. 

III. Outras Ferramentas 

Existem outras ferramentas que se destinam apenas à visualização das 

informações constantes nos cookies, ou da sua simples exclusão. Estas opções de 

gerenciamento estão disponíveis nos próprios navegadores analisados nesta 

proposta.  

A partir da versão 3.6.13 do navegador Firefox da Mozilla, fora retirada a 

opção de bloqueios e visualização dos cookies. A única alternativa que restou ao 

usuário foi à limpeza do histórico da navegação com todas as suas informações, 

inclusive os cookies. Este atitude da Mozilla apresenta como o cenário futuro das 

tecnologias deverão se comportar acerca deste tema. 

4.1.2. A FERRAMENTA DO NOT TRACK 

Do Not Track é uma tecnologia, criada pelo grupo pesquisa de segurança da 

Universidade de Stanford, que permite aos usuários optar pelo bloqueio dos mecanismos de  

rastreamento realizados por terceiros pela industria de publicidade na Internet [RESEARCH 

GROUP - CENTER FOR INTERNET AND SOCIETY, 2011]. 
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Este mecanismo funciona da seguinte forma: nas requisições realizadas da maquina 

do usuário a um servidor utilizando o protocolo HTTP, será incluída uma informação 

indicando o desejo desde usuário de não ser rastreado na web e isto deverá ser respeitado 

pelo provedor. Diferentemente de outras ferramentas que realizam listas para bloqueios o 

Do Not Track oferece aos usuários um ambiente de escolha para o monitoramento de suas 

ações durante a navegação na rede.  

O grupo de pesquisa de segurança e privacidade da Universidade de Stanford 

acredita que através da Comissão Federal de Comércio Americana é possível a criação de 

uma diretriz, baseada e outras normas, conseguindo desta forma implementar esta 

tecnologia nos provedores de serviços da Internet. No documento FTC [NARAYANAN & 

MAYER, 2011] disponibilizado no site do grupo de pesquisa são expostos os fundamentos 

legais pelos quais a comissão poderia e deveria legislar e agir sobre a referida matéria em 

questão.    

A Microsoft, Apple e a Mozilla já implementaram em seus navegadores (Internet 

Explorer 9, Safari 5.1 e o FireFox 4.0) a tecnologia Do Not Track indicando desta forma, o 

quão é importante apresentar para a sociedade mecanismos que permitam o controle por 

parte dos usuários das questões de invasão de privacidade na Internet. 

4.2. BOAS PRÁTICAS DE SEGURANÇA PARA UTILIZAÇÃO DE COOKIES 

NAS APLICAÇÕES WEB 

Já foram citados vários aspectos que envolvem as técnicas de cookies tão 

utilizadas pelas aplicações disponibilizadas na Internet. Serão descritos os diversos 

procedimentos para ampliar a segurança desses componentes nas aplicações 

web.     

Nesta subseção, serão apresentados os aspectos e critérios de segurança 

dos cookies, que deveriam ser observados, procurando, desta forma, diminuir os 

diversos problemas da invasão de privacidade que exploram essas vulnerabilidades. 

Os critérios aqui apresentados dependem da evolução tecnológica e poderão ficar 

obsoletos ou terem a necessidade de modificação futura.  

4.2.1. Definição do nome do cookie na aplicação 

Um procedimento básico e de grande importância na segurança dos cookies, 

é a redefinição dos nomes dos cookies utilizados por padrão nas aplicações. As 

diversas linguagens de programação que apóiam a construção de sistemas web e 
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ou sites permitem a alteração dos dados e configurações dos cookies a serem 

utilizados pelas aplicações web em desenvolvimento [CURPHEY, ENDLER, et al., 

2010].  

Para criar cookies são utilizadas diversas ferramentas que facilitam a 

implementação do controle de sessões nas aplicações web, mas, tais ferramentas 

utilizam padrões de fácil identificação [BARTH & DATTA, 2006]. Normalmente, estas 

configurações padrão são mantidas pelas aplicações, utilizando-se nomes de 

cookies bastante difundidos pelos usuários na rede mundial de computadores, esta 

prática expõe os cookies facilitando sua localização dentro dos computadores das 

futuras vítimas.  

Como exemplo, uma aplicação web que utiliza um framework15 baseado na 

linguagem PHP traz o cookie de sessão com o nome PHPSESSID, de acordo com o 

padrão estabelecido. Desta forma, facilita-se a localização do cookie que contém as 

informações da sessão de uma determinada aplicação através de ataques 

automatizados, permitindo o acesso à conta de terceiros e, portanto, a suas 

informações privadas. Não havendo a necessidade de se efetuar autenticação na 

referida aplicação [QUEIROZ & DE QUEIROZ, 2010].  

Como uma alternativa para o problema apresentado, sugere-se a verificação 

e alteração das definições padrão dos diversos frameworks utilizados na construção 

de cookies para aplicações web, dificultando-se, assim, a identificação dos arquivos 

e de seus valores constantes nos atributos pelo provável invasor ou pelas 

ferramentas de ataques que já conhecem tais parâmetros. 

4.2.2. Utilização de esquemas criptográficos nos cookies 

O modelo de comunicação da web é baseado em transações de informações 

do servidor para a estação cliente, logo, a criptografia não poderia deixar de estar 

presente [STEVE & STEPHEN, 2002]. As técnicas existentes de criptografia são 

utilizadas em diversas aplicações, principalmente quando se trata de tráfego de 

informações confidenciais feita por computadores em rede. 

                                                           
15

 Abstração que une códigos comuns entre vários projetos provendo uma funcionalidade genérica.  
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Nesta subseção, abordam-se como os esquemas criptográficos podem ser 

utilizados para melhorar significativamente o nível de segurança dos cookies nas 

aplicações web.  

As aplicações web mais atuais, utilizam vários esquemas criptográficos na 

criação de seus cookies, especificamente os esquemas criptográficos utilizados são 

os do tipo hash16, estes são aplicados as chaves de manutenção que ficam 

armazenadas nos cookies de sessão, cuja função é manter os dados da chave de 

sessão protegidos de um possível atacante que esteja capturando pacotes na rede.  

Dentre os esquemas criptográficos de hash utilizados nos cookies, citar-se-

ão: o MD5 (gera uma seqüência de 32 bytes) ainda utilizado por algumas 

ferramentas de desenvolvimento, SHA-1 (gera uma seqüência de 40 bytes) utilizado 

pelas principais ferramentas de desenvolvimento e o SHA-256 (gera uma seqüência 

de 64 bytes) pouco utilizado. O esquema SHA-1 é atualmente mais utilizado, por ter 

uma função considerada relativamente forte17 e balanceada ao seu custo 

computacional [STALLINGS, 2007].  

Visando aumentar o nível de segurança no que diz respeito aos cookies, 

propõe-se aplicar a criptografia em outros valores de atributos, gerando um novo 

hash desse valor, que posteriormente seria utilizado pelo servidor para validar a 

sessão do usuário. Isto no intuito de aumentar a segurança do mecanismo de 

cookies.  

Pode-se também acrescentar ao hash do cookie de sessão o MAC18 – Media 

Access Control – da placa de rede do computador do usuário, isto em tempo de 

execução, aperfeiçoando a questão da segurança e validando de forma mais 

consistente.  

4.2.3. Substituição do protocolo HTTP para HTTPS 

A substituição do protocolo HTTP pelo HTTPS, que implementa a camada de 

segurança das informações, aumenta também a segurança do mecanismo de 

                                                           
16

 Esquema criptográfico do tipo Hash permite a partir de um conjunto de caracteres de qualquer tamanho, seja 
calculado um identificador único de tamanho fixo: conhecido com h de Hash. 
17

 Uma função é dita forte, quando a simples mudança de um bit na cadeia de entrada é o suficiente para resultar 
em um novo hash. 
18

 Endereço único atribuído a um dispositivo físico do computador, através dele é possível a identificação do 
computador e do fabricante do dispositivo que possui aquele endereço.   
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cookies. Tanto o envio como a validação das informações da sessão trafegavam 

criptografadas, evitando assim a captura de dados durante a comunicação 

estabelecida entre o cliente e o servidor [PINTO, 2002].  

4.2.4. Uso da flag secure nos Cookies 

Com a implementação do protocolo HTTPS no lugar do protocolo HTTP, as 

aplicações web, puderam utilizar um novo parâmetro definido para este tipo de 

transação. O campo flag secure é empregado para informar que o referido cookie só 

poderá trafegar em conexões com protocolo de comunicação segura, ou seja, o 

HTTPS. Ao configurar este campo para o valor 1, o protocolo HTTP não terá mais 

acesso ao referido cookie, evitando assim que outra conexão participe desta 

comunicação, aumentando a segurança do acesso aos parâmetros de informações 

disponíveis.  

Caso seja habilitado este parâmetro “flag secure”, quem adotá-lo deverá estar 

atento à atualização dos navegadores e do sistema operacional. 

4.2.5. Utilizando httponly 

Para evitar determinados tipos de ataques aos cookies das aplicações web, 

tal como o ataque de Cross Site Script os navegadores atuais procuram por um 

parâmetro denominado httponly, ao final de cada cookie. O objetivo deste parâmetro 

é bloquear o acesso aos cookies realizados pelos navegadores dos usuários, ou 

seja, permitindo apenas seu acesso pelo servidor da aplicação que os criou. Isso 

evita em parte a captura do cookie de sessão ou permanente por parte de invasores 

[OWASP, 2009].  

Para uso deste recurso de segurança de cookie, é necessário também a 

utilização de navegadores modernos, as aplicações devem escrever o parâmetro 

httponly no final de cada criação de cookie que desejam proteger. Esse recurso só 

deve ser utilizado nos cookies que forem julgados como fundamentais para o 

funcionamento da aplicação e que possam colocar em risco o sistema de 

autenticação, ou seja, que possam criar algum tipo de vulnerabilidade [OWASP, 

2009]. 
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4.2.6. Especificando corretamente o domínio dos cookies 

A especificação do domínio nos cookies é de grande importância, pois muitas 

vezes falta atenção a este requisito, o que gera um problema de segurança para as 

aplicações que utilizam esta técnica. Para um melhor entendimento, um domínio é 

um nome que serve para localizar e identificar conjuntos de computadores na 

Internet [PALMER, 2008]. O domínio determina quais computadores terão 

permissões de leitura e escrita sobre o cookie.    

Uma definição correta do parâmetro de domínio evita que o navegador do 

usuário entregue um determinado valor do parâmetro de um cookie a uma 

requisição que não seja seu real detentor. As Figuras 17 e 18 ilustram como 

funciona esta vulnerabilidade para aplicações web. 

 

Figura 17: Atributo de domínio do Cookie. 

 

Figura 18: Atributo com domínio modificado. 

Os parâmetros Host (domínio) das Figuras 17 e 18 definem quem é o domínio 

do cookie. Pode-se perceber na Figura 18, existe uma diferença no atributo Host, foi 

acrescentada a palavra “fraude-” ao domínio original da Figura 17. Caso o domínio 
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da Figura 18 seja registrado, e dependendo das configurações das aplicações e 

navegadores em relação aos cookies, o servidor do domínio da Figura 18 poderá ler 

e manipular os cookies criados pelo domínio da Figura 17 [QUEIROZ & DE 

QUEIROZ, 2010]. 

4.3. OS NOVOS COOKIES  

À medida que os recursos tecnológicos avançam, forçam o aparecimento de 

novas técnicas para manutenção das sessões dos usuários na Internet, ou seja, 

novas modalidades de cookies. Os novos cookies procuram implementar recursos 

que melhorem a navegação, além de aumentarem a quantidade de espaço para as 

informações.  

4.3.1. Cookies de Flash 

Os cookies de Flash ou como são conhecidos LSO (Local Shared Object) 

apresentam algumas vantagens em relação ao espaço de armazenamento de dados 

e a forma de comunicação com o servidor. Um cookie HTTP por exemplo tem como 

limitação o tamanho de 4 Kbytes para armazenamento de informações do usuário.  

Os cookies de Flash podem armazenar até 100 Kbytes na máquina cliente, 

isto considerando cada objeto individualmente. A comunicação destes objetos é 

apenas realizada em sentido único, ou seja, do servidor para o usuário diminuindo 

assim o tráfego da navegação [STEVE, 2010].  

Um ponto a ser considerado na tecnologia LSO é sua implementação 

proprietária, não permitindo a manipulação dos seus objetos pelos navegadores. 

Sendo necessária a instalação de uma aplicação para a exclusão dos dados.  Desta 

forma os usuários normalmente deixam suas informações valiosas nestes objetos 

por muito tempo, gerando mais um problema para segurança destes dados 

[BENNINGER, 2006]. A Figura 19 apresenta a aplicação de gerenciamento dos 

objetos Flash.   
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Figura 19: Funcionalidades de controle - Adobe Flash Player. 

         Outra característica dos Cookies de Flash, diz respeito á sua independência 

de qualquer navegador. Isto quer dizer que quando é instalado por determinado 

domínio, utilizando o navegador Firefox, este mesmo objeto poderá ser capturado 

por qualquer outro navegador que tenha a tecnologia LSO instalada e 

configurada [STEVE, 2010]. 

4.3.2. Webstorage HTML 5.0 

Assim como os cookies HTTP, o webStorage tem como objetivo o 

armazenamento dos dados da sessão do usuário. Esta nova padronização de 

armazenamento foi definida pelo WHATWG – Grupo de Trabalho de Tecnologias 

para Aplicações Hipertextos Web – que está definindo toda a padronização do novo 

protocolo HTML 519.  

O webStorage é estruturado em três áreas, estas trazem uma implementação 

bastante diferenciada dos cookies HTTP. As três áreas são: área de dados 

(armazenamento em banco de dados específico - SQLite), isolamento das sessões 

(permite diferenciação de usuários em um mesmo site e computador),  e, por fim, 

armazenamento local dos objetos (os objetos ficam disponíveis a qualquer 

navegador que implemente esta tecnologia) [HICKSON, 2010].   

Semelhantes aos objetos Flash os webStorage também apresentam uma 

série de vulnerabilidades, a principal delas é a permissão da manipulação de seus 

objetos via JavaScript o que já era um problema antigo dos cookies. Apesar de 

                                                           
19

 A nova versão da linguagem HTML traz diversas melhorias nas questões de multimídia e tratamento de dados. 
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ainda existirem diversas questões sendo analisadas a utilização deste novo padrão 

já é bastante significativa [HICKSON, 2010], conforme Gráfico 1. 

 

Gráfico 1: Adoção do HTML5.0 pelos navegadores. 

O webStorage, ao contrário dos objetos de Flash, pode ser controlado via 

navegador, oferecendo desta forma uma tecnologia aberta para que se possa 

realizar novas implementações, inclusive aquelas referentes à privacidade e 

segurança destes mecanismos [LOBO FILHO, 2010].  

4.3.3. Evercookies 

Pode-se dizer que o Evercookies é uma implementação que utiliza um 

conjunto de tecnologias de manutenção de estados, como forma de perssistir as 

informações sobre a navegação do usuário na Internet [KAMKAR, 2010]. 

Evercookies é uma API20 JavaScript que através de várias técnicas existentes, 

procura manter os dados capturados dos usuários, disponiveis para as aplicações 

web.   

Com a replicação dos dados nestas diversas técnicas de manutenção, 

quando um usuário apagar as informações de determinada tecnologia, a API do 

Evercookies identifica tal ação e reconstrói os dados apartir de uma consulta a 

outras formas de armazenamento. Dentre os mecanismos que os Evercookies 

utilizam para replicar dados, apresentam-se: 

                                                           
20

 Interface de programação de aplicações “API”. É um conjunto de rotinas e padrões para desenvolvimento de 
aplicações utilizando as funcionalidades que são por ela disponibilizadas. 
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 Cookies HTTP 

 Local Shared Objects (Cookies Flash) 

 Silverlight armazenamento Isolado 

 Armazenamento de cookies no Histórico da web 

 Armazenamento cookies HTTP Etags 

 Armazenamento de cookies em cache da web 

 Window.name cache 

 Internet Explorer armazenamento userData 

 HTML5 armazenamento Sessão 

 HTML5 armazenamento local 

 HTML5 global storage 

 HTML5 armazenamento de banco de dados SQLite  

Para utilizar o Evercookies, o usuário não necessita realizar nenhuma 

instalação adicional em seu computador, pois todas as tecnologias utilizadas são 

implementadas nos sistemas operacionais e navegadores. Os servidores que 

desejam implementar esta técnica devem possuir o PHP instalado. Com a API 

Evercookies, as informações referentes à navegação do usuário podem perdurar por 

anos, migrando de uma tecnologia para outra e sempre se mantendo no computador 

do usuário [KAMKAR, 2010].     

Já se pode notar com as técnicas de persistência e replicação de dados, o 

quanto este novo mecanismo que utiliza várias tecnologias de armazenamento dos 

dados da navegação, atenta contra à questão da privacidade na Internet. A 

dificuldade em apagar os dados só aumenta a insegurança dos usuários na rede 

mundial.  

4.3.4. Vantagens e desvantagens das novas tecnologias 

Como principal vantagem, as novas tecnologias de cookies apresentam um 

aumento significativo do espaço de armazenamento dos dados, outra importante 

mudança é o fato destes dados serem gravados em um banco de dados ao invés de 

ficarem independentes na máquina do usuário. Outra vantagem apresentada é a 

diminuição nas trocas de informações com os servidores de domínios, pois estes 

cookies servem apenas para consultas.  
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Ao analisar as vantagens apresentadas acima, do ponto de vista da 

privacidade na Internet, salvo, banco de dados, esta pesquisa não identificou 

melhoras significativas em relação à questão da privacidade e segurança dos 

cookies.  

4.4. PROPOSTA DO SISTEMA DE AUXÍLIO À PROTEÇÃO AOS 

COOKIES 

Durante a pesquisa surgiu a necessidade de uma aplicação que auxiliasse os 

usuários na questão da privacidade na Internet. Em específico, a questão da 

proteção contra as captações de informações pelos mecanismos de cookies.  

A aplicação proposta nesta pesquisa proporciona uma forma interativa (a 

medida que o usuário utiliza a Internet, os cookies considerados perigosos são 

apresentados, ficando a decisão a critério do usuário), portável (não depende de 

instalação ou outros recursos para funcionar, pode ser transportada em um pen-

drive) e independente do navegador (funciona em qualquer navegador, pois 

intercepta as requisições no sistema operacional).  

A forma de abordagem, interativa, proposta nesta pesquisa, difere das 

técnicas atuais. Essas técnicas atuais, apenas realizam operações sobre os cookies 

que encontram-se armazenados no computador do usuário, sendo o bloqueio 

realizado automaticamente, não permitindo a interação do usuário neste processo 

de decisão [QUEIROZ & DE QUEIROZ, 2010].  

4.4.1. FERRAMENTA DE APOIO AS QUESTÕES DA PRIVACIDADE NA 

INTERNET 

O Sistema Interativo de Proteção a Privacidade por meio dos Cookies –   

SIPC – é uma ferramenta para apoiar os usuários que sentem alguma dificuldade 

tanto nas configurações do seu navegador assim como na identificação das diversas 

problemáticas que envolvem os cookies. 

 

As regras para o tratamento interativo dos cookies que nortearam esta 

proposta foram baseadas na RFC 2965 [KRISTOL & MONTULLI, 2000], nela são 

definidos quais os critérios para avaliação, aceitação ou rejeição dos mesmos. 

Conforme a própria RFC 2965 menciona, tais critérios são apresentados no intuito 
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de melhorar a questão da segurança dos dados armazenados nos cookies. Abaixo 

aborda-se como estes requisitos foram definidos na RFC 2965:  

 

 O agente deverá rejeitar (não armazenar suas informações) se qualquer uma 

destas afirmações for considerada verdadeira:   

Tabela 1: Critérios de validação dos cookie [KRISTOL & MONTULLI, 2000]. 

1) O valor do atributo Caminho não fizer parte do prefixo da solicitação  

 Atributo caminho: \Pasta1\  

 Critério de Negação: \Pasta2\, ou valor nulo 

2) O valor do atributo Domínio não contém o ponto de definição; 

 Atributo Domínio: .ufpe.br 

 Critério de Negação: xyzufpe.br  

3) O valor do atributo Domínio for definido por um ponto final; 

 Atributo Domínio: .ufpe.br 

 Critério de Negação: ufpe.br. 

4) O nome do host não combinar com o atributo do domino da 

requisição; 

 Atributo Domínio: .ufpe.br 

 Critério de Negação: ufpe.edu.br (host-name)  

5) O pedido for direcionado a uma porta que não esteja na lista; 

 Lista de Portas: 8080, 8089, 8090 

 Critério de Negação: 8097 

6) O nome do domínio estiver ausente no atributo Domínio.  

 Atributo Domínio: ufpe.br 

 Critério de Negação: nulo ou preenchido com espaços 

Os critérios apresentados acima foram utilizados na aplicação SIPC proposta 

de nesta pesquisa, deve-se considerar que o bloqueio não mais será realizado 

automaticamente como indica a própria RFC 2965 [KRISTOL & MONTULLI, 2000], 

será de acordo com a interação das ações sobre os cookies que dependerão da 

decisão do usuário, isto de acordo com sua necessidade e ou conveniência. 
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O modelo da aplicação SIPC é baseado em uma camada “proxy”21 que 

intercepta e analisa os pacotes gerando novas requisições de acordo com a 

navegação e os critérios do usuário [LAWRENCE, 2010].  

 

A aplicação SIPC, esta situada entre o sistema operacional e o navegador do 

usuário, a aplicação intercepta as chamadas realizadas pelo navegador a DLL 

“wininet” do sistema operacional Windows, aplicando as regras e os filtros para 

identificação e categorização dos cookies. Após este processo a aplicação 

apresenta ao usuário quais cookies podem representar algum perigo à privacidade 

dos seus dados, que posteriormente serão capturados. Conforme Figuras 

comparativas 20 e 21. 

 

Figura 20: Modelo tradicional de navegação. 

 

Figura 21: Novo modelo de navegação com o SIPC. 

                                                           
21

 Proxy é um servidor posicionado entre os pares em uma determinada comunicação, interceptando todas as 
requisições, analisando e repassando-as ao destinatário.  
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O Sistema Interativo de Proteção à Privacidade por meio dos cookies foi 

estruturado em camadas, onde cada camada desempenha uma função específica 

na aplicação. Conforme demonstrado na Figura 22. 

 

Figura 22: Camadas da aplicação proposta SIPC. 

Nossa explicação será introduzida pela camada de inicialização e conclusão 

da aplicação, ela é responsável pela instanciação e término da aplicação no sistema 

operacional Windows.  

A segunda camada é responsável pela configuração automática dos 

parâmetros de privacidade, e dos acertos de segurança do navegador Internet 

Explorer.  

 A terceira camada é responsável pelos parâmetros pré-definidos de bloqueio, 

que são ajustados pelo usuário, ativando as funções de acordo com sua escolha. 

Por fim, as camadas de tratamento e filtros, que são responsáveis pelo bloqueio ou 

liberação dos cookies de acordo com a RFC 2965, este bloqueio é realizado antes 

de serem armazenados no computador do usuário.   

 Para o funcionamento da aplicação proposta nesta pesquisa, faz-se 

necessário a instalação do componente (.NET Framework 3.5) ou superior para 

versões do sistema operacional anteriores ao Windows Vista da Microsoft [MSDN, 

2011].  
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4.4.2. CONFIGURAÇÃO PERSONALIZADA DOS PARAMETROS DE 

SEGURANÇA E PRIVACIDADE 

Esta funcionalidade foi implementada, pois foi evidenciado nesta pesquisa, 

conforme os Anexos 3 e 4, que a configuração da privacidade e dos aspectos 

relativos aos cookies nos navegadores, não é uma tarefa trivial. Podendo até ocorrer 

problemas futuros para a navegação do usuário.  

Dentre os vários navegadores aqui apresentados, ver seção 2.6, pode-se 

dizer, que o Internet Explorer da Microsoft é o navegador que apresenta o maior 

número de funcionalidades relativas aos aspectos de segurança e privacidade para 

navegação. 

A aplicação SIPC proposta nesta pesquisa, realiza a configuração do 

navegador Internet Explorer de forma automática, abordando varias questões, entre 

elas os cookies. Os pontos abordados foram identificados e apresentam 

vulnerabilidades para a privacidade dos usuários. Conforme Figura 23, pode-se 

observar como o usuário deve realizar este procedimento na aplicação SIPC. 

 

Figura 23: SIPC / Auto-configuração de privacidade do IE. 

Os pontos que foram configurados automaticamente podem ser verificados na 

subseção 2.6.4 deste trabalho.  
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4.4.3. PROTEGENDO OS COOKIES DE FORMA INTERATIVA 

A proteção da privacidade de forma interativa se apresenta bastante 

complexa, pois as análises e as decisões devem ser realizadas de acordo com a 

necessidade e a permissão do usuário. Melhorando deste modo os problemas 

causados por bloqueios de cookies pré-definidos, estes geram os falsos positivos e 

terminam prejudicando a dinâmica da navegação do usuário.  

O SIPC tem um módulo para tratar de forma dinâmica a questão dos cookies, 

este é responsável pelo filtro, análise e controle dos cookies em cada requisição ou 

sub-requisição durante a navegação do usuário. Pode-se visualizar tanto os cookies 

de terceiros como os sem domínio, aceitá-los ou rejeitá-los no todo ou em parte e 

sempre dependendo da decisão do usuário. A Figura 24 apresenta este requisito em 

execução.  

 

Figura 24: Módulo interativo do sistema de proteção a privacidade. 

A demonstração, apresentada na Figura 24, foi baseada em uma visita ao 

Site da Yahoo Brasil22. Com a referida visita ao site o módulo de proteção aos dados 

interativo da aplicação SIPC realizou a análise de todos os cookies que foram 

enviados pelo referido domínio ao computador do usuário. Após esta análise a 

aplicação apresentou quais os cookies que podem ou não oferecer algum risco à 

privacidade do usuário, cabendo a ele decidir sobre o bloqueio ou permissão.  

                                                           
22

 Site do Yahoo Brasil: br.yahoo.com 
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A Figura 25 demonstra outra aplicação, o “Edit Cookie” que apresenta os 

cookies que foram permitidos automaticamente nesta requisição, estes foram 

considerados válidos pelo sistema SIPC (de acordo com os critérios da RFC 2965, 

apresentados na subseção 2.4.2).   

 

Figura 25: Cookies aprovados pela aplicação – Edit Cookies. 

Caso os usuários não queiram avaliar cada cookie em particular, podem 

utilizar a opção marcar todos, aceitando-os ou rejeitando-os de uma única vez na 

requisição.  

O SIPC traz outras opções para diminuir e melhorar a interação com o 

usuário. O grupo de Auto Bloqueio disponível na aplicação oferta a opção, para o 

bloqueio automático dos cookies de terceiros, assim como os navegadores aqui 

apresentados, seção 2.6.  Ao optar por esta funcionalidade o usuário só interagirá 

com os demais cookies considerados não válidos, os cookies de terceiros serão 

bloqueados automaticamente.  

Outra opção do grupo de Auto Bloqueio é o bloqueio automático dos cookies 

sem domínio, deve-se considerar que esta opção não está claramente definida nos 

navegadores aqui analisados, sendo neste contexto uma opção bastante 

interessante ao usuário que utiliza a aplicação.  

Por fim, a aplicação traz para o usuário a opção de ativação do LOG23 do 

sistema, conforme Anexo 5. O LOG da aplicação contém todas as requisições 

realizadas pelo usuário, com o intuito de ajudar na análise de algum problema 

ocorrido ou de uma possível auditoria por parte do usuário ou de um especialista.  

                                                           
23

 LOG é um arquivo responsável por registrar o comportamento sobre o funcionamento de um Sistema 
específico. 
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Assim, este capítulo apresentou os resultados obtidos nesta proposta, as 

ferramentas e experimentos realizados, os requisitos para boas práticas 

identificadas, as análises sobre as novas tecnologias de armazenamento e por fim 

foi apresentada a proposta desta pesquisa a aplicação SIPC. 

O quinto capítulo apresentará a discussão sobre os resultados que foram 

obtidos nesta proposta, isto tendo como base nas observações realizadas em 

campo, as pesquisas, experimentos e os questionários aplicados. 
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5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Este capítulo discute os dados coletados nesta pesquisa, que possibilitaram 

identificar as necessidades acerca da invasão de privacidade na Internet por meio 

do uso de cookies, e, por conseguinte, ajudar a estabelecer quais os requisitos 

importantes que podem ser utilizados para aperfeiçoar os mecanismos de proteção 

contra tais práticas.  

Nas entrevistas, realizadas com os administradores dos locais públicos de 

acesso a Internet, fora constatado que os parâmetros relativos à segurança e 

privacidade dos usuários durante a navegação são de responsabilidade dos 

mesmos e dos sistemas de controle utilizados por estes locais.   

É de fundamental importância para a questão da privacidade, que tanto os 

administradores como os sistemas de controle de acesso a Internet, disponibilizados 

nestes locais, contemplassem esquemas e padrões de forma a garantir um nível 

aceitável de privacidade aos usuários. Nos locais visitados pode-se observar que 

normalmente os parâmetros relativos à privacidade e a segurança dos cookies não 

estão habilitados. Fora alegado, pelos administradores, é que isto poderia prejudicar 

a navegação dos usuários em alguns sites.  

Foi observado que alguns dos administradores, quando realizam a instalação 

dos sistemas que gerenciam os acessos dos usuários, se quer tem o conhecimento 

da necessidade de uma configuração personalizada dos parâmetros relativos à 

privacidade dos usuários. Neste caso um suporte jurídico, poderia definir regras 

mínimas de configuração necessárias ao funcionamento destes locais e dos seus 

aplicativos.  

As Tabelas 2 e 3 abaixo apresentam um resumo dos dados obtidos na técnica 

de questionário desta pesquisa. Tais dados foram utilizados como suporte para 

definição da solução proposta neste trabalho.  
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Tabela 2: Resumo dos dados, questionário presencial. 

 

Tabela 3: Resumo dos dados, questionário online. 

  

SIM NÃO

Tem conhecimento sobre as questões de Privacidade na 

Internet .  
83 62

Preocupa-se com uma possível captura e exposição indevida 

de seus dados.
140 5

Tem conhecimento de que os seus dados pessoais podem 

estar sendo constantemente utilizados.
103 42

É a favor ou contra à captura de informações por empresas na 

Internet  sem o consentimento dos usuários.
136 9

Utiliza algum mecanismo de segurança para proteger suas 

informações na Internet .
143 2

Utiliza Internet  para baixar, musicas ou filmes. 94 51

Como vê a questão dos Direitos Autorais na Internet . Devem 

ser respeitados?  
133 12

Tem algum conhecimento sobre os cook ies  de navegação na 

Internet .
16 129

Procura apagar suas informações após a navegação na 

Internet .
48 97

TOTAL DE PESSOAS PESQUISADAS

QUESTIONÁRIO PRESENCIAL

RESPOSTAS
PERGUNTAS

145

SIM NÃO

Tem conhecimento sobre as questões de Privacidade na 

Internet .  
57 13

Preocupa-se com uma possível captura e exposição indevida 

de seus dados.
68 2

É a favor da captura de informações por empresas na Internet 

sem o consentimento dos usuários.
3 67

Utiliza algum mecanismo de segurança para proteger suas 

informações na Internet .
54 16

Utiliza Internet  para baixar, musicas ou filmes. 51 19

Como vê a questão dos Direitos Autorais na Internet . Devem 

ser respeitados?  
61 9

Tem algum conhecimento sobre os cook ies  de navegação na 

Internet .
46 24

Procura apagar suas informações após a navegação na 

Internet .
34 36

TOTAL DE PESSOAS PESQUISADAS

QUESTIONÁRIO ON-LINE

RESPOSTAS
PERGUNTAS

70
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 Dentre os dados apresentados nas Tabelas 2 e 3 acima, pode-se destacar 

alguns deles, por exemplo: o questionamento sobre o mecanismo de proteção das 

informações na Internet onde a maioria dos entrevistados responderam antivírus 

como sendo o mecanismo utilizado por eles, para proteção de suas informações 

privadas na Internet (104 pessoas de um total de 145).  

Diante destes dados pode-se concluir que há um entendimento confuso em 

relação à privacidade na rede mundial, as aplicações de antivírus ajudam na 

proteção da privacidade de forma indireta, a questão da privacidade na Internet está 

diretamente ligada aos serviços dos provedores e as configurações disponibilizadas 

pelas aplicações web e navegadores.   

 Outros pontos importantes desta pesquisa, tais como: conhecimento sobre as 

técnicas de cookies e a questão das informações capturadas durante a navegação 

serão abordadas ainda neste capítulo do trabalho. 

 O Gráfico 2, reflete os dados das observações realizadas em campo e 

demonstra que dentre os usuários pesquisados os percentuais relativos aos 

aspectos importantes para questões de privacidade durante a navegação se 

apresentam bem baixos. 

   

Gráfico 2: Resumo dos dados obtidos durante a pesquisa de campo, questionário. 

No que diz respeito ao conhecimento da questão da privacidade na Internet 

por parte dos usuários, foram identificadas algumas dificuldades. Dentre elas, o 

pouco conhecimento sobre os cookies, imperícia para configuração dos diversos 
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navegadores, dificuldade no entendimento dos termos técnicos para adequada 

configuração dos parâmetros relativos à privacidade, e por fim, o conhecimento 

sobre os impactos de determinadas configurações para a navegação. 

 

Gráfico 3: Questionário aplicado aos usuários, arquivos da navegação. 

Conforme observa-se no Gráfico 3 acima, a pesquisa constatou que 

dependendo do grau de instrução dos usuários, existe uma tendência de maior 

preocupação em relação aos dados que foram coletados durante a navegação.  

A seguir apresenta-se o Gráfico 4, aborda a questão do conhecimento dos 

usuários sobre os cookies e suas técnicas. 

 

Gráfico 4: Dados do questionário sobre o conhecimento acerca dos cookies. 
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O Gráfico 4, demonstra que independentemente do sexo, a maioria dos 

usuários pesquisados desconhecem o mecanismo de cookie e conseqüentemente o 

seu impacto para as questões de privacidade na Internet.   

Faz-se necessário, entretanto ressaltar que já existem diversos mecanismos 

para apoiar os usuários nas questões de invasão de privacidade por meio do uso de 

cookies, estes mecanismos se assemelham entre os vários navegadores.  

Dentre as características comuns, eles possuem opções de configurações 

pré-determinadas, onde o usuário permite ou bloqueia os cookies antes de iniciar a 

navegação. A Tabela 4 abaixo apresenta um comparativo destas técnicas atuais e 

da proposta desta pesquisa durante a navegação a dois sites.  

Tabela 4: Comparação entre os mecanismos de tratamento dos cookies. 

 

 Como se observa na Tabela 4 acima, a proposta desta pesquisa obteve 

resultados semelhantes a configuração padrão dos navegadores, mas com a 

vantagem da redução no número de cookies armazenados no computador do 

usuário. Isto representa também, uma redução significante dos cookies que seriam 

utilizados para captura dos dados durante a navegação.    

Entre os benefícios apresentados pela aplicação SIPC proposta nesta 

pesquisa, pode-se mencionar:  

 Mecanismo para controle de cookies; 

 Configuração automática do navegador IE; 

 Aplicação portável; 

 Identificação dos cookies espúrios durante a navegação; 

Navegação

Técnicas Utilizadas Total Domínio  Terceiros Sem Domínio Impactos

Navegação padrão (ausência de bloqueio) 18 11 5 2 nenhum

Bloqueio realizado pelo Navegador (IE) 10 7 0 3 falhas

Bloqueio Interativo (Aplicação SIPC) 18 11 0 0 nenhum

Navegação

Técnicas Utilizadas Total Domínio  Terceiros Sem Domínio Impactos

Navegação padrão (ausência de bloqueio) 14 5 6 3 nenhum

Bloqueio realizado pelo Navegador (IE) 7 5 0 2 falhas

Bloqueio Interativo (Aplicação SIPC) 14 5 0 0 nenhum

Cookies

Sites Visitados: Google/Submarino

Sites Visitados: Yahoo/Americanas

Cookies
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 Poder de decisão com o usuário;  

 Bloqueio parcial dos cookies; 

 Separação entre cookies de terceiros e sem domínio; 

 Logs dos cookies durante a navegação (da aplicação e de possíveis 

erros). 

Deste modo, este trabalho identificou as necessidades acerca das questões 

da invasão de privacidade por meio de cookies. Sendo assim, as soluções 

apresentadas baseiam-se exatamente nas necessidades identificadas. 

No próximo capítulo, serão apresentadas as considerações finais, deste 

trabalho, a contribuição, as limitações da pesquisa e os trabalhos futuros. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

6.1. CONTRIBUIÇÃO 

É evidente a preocupação do governo e da sociedade civil no sentido de 

encontrar alternativas para aperfeiçoar, minimizar riscos e garantir a privacidade no 

mundo virtual. Todavia, os mecanismos de apoio à questão da privacidade no 

mundo digital, atualmente disponíveis, não atendem, nem parecem evoluir segundo 

as reais necessidades dos usuários. 

Visto o exposto, a aplicação SIPC – Sistema Interativo de proteção da 

Privacidade por meio dos Cookies – proposta neste trabalho, contribui para uma 

navegação mais segura, na medida em que oferece aos usuários proteção as 

técnicas de invasão da privacidade por meio de cookies.  

Esta proposta diferencia-se das demais, pois não há necessidade de 

declaração prévia de parâmetros para navegação, como ocorre atualmente nos 

navegadores e nas diversas aplicações disponíveis no mercado.  Outros aspectos 

podem ser ressaltados são sua portabilidade, facilidade e objetividade para 

configurar, tratar e filtrar os cookies, protegendo a privacidade dos dados dos 

usuários existentes de forma interativa.   

6.2. LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

Deve-se considerar que tanto as entrevistas como a pesquisa online 

utilizaram uma reduzida amostra de dados para conclusões precisas acerca de um 

tema tão amplo. As considerações e observações as questões de segurança não 

foram exaustivamente testadas, isto devido às restrições técnicas para o acesso a 

determinados recursos.  

Vale ressaltar que a solução proposta nesta pesquisa apresentou duas 

opções a escolher:  

I. a aplicação SIPC atenderia aos vários navegadores existentes no 

mercado, ficando restrito a apenas um sistema operacional.  

II. ou suportaria vários sistemas operacionais e apenas a um navegador.   

A decisão que prevaleceu para aplicação SIPC, foi à primeira (I) alternativa, 

onde, o modulo de proteção interativa da referida aplicação funcionaria para todos 
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os navegadores disponíveis no mercado, ficando restrito a apenas uma plataforma 

de sistema operacional o Microsoft Windows.  

6.3. TRABALHOS FUTUROS 

Atualmente, a invasão da privacidade por meio das técnicas de cookies passa 

por uma série de mudanças, tanto nos aspectos técnicos como mercadológicos. 

Diante deste cenário inovador e dinâmico, faz-se necessário um mecanismo de 

proteção de privacidade que ofereça aos usuários proteção a estas novas técnicas, 

o que pode sugerir novas pesquisas.  Dentre as quais podem ser enumeradas: 

 Verificar se as funcionalidades da aplicação SIPC proposta, atende as 

necessidades dos usuários leigos na proteção da privacidade por meio 

dos cookies. 

 A inclusão de novas funcionalidades à aplicação SIPC, proposta nesta 

pesquisa, no intuito de ampliar a capacidade e efetividade da proteção 

a privacidade dos dados durante a navegação. Estas novas 

funcionalidades visam melhorar o mecanismo de proteção da aplicação 

proposta, pois existem outras técnicas de captura das informações, tais 

como: “Cookies Flash, webStorage, Evercookies”, que não fizeram 

parte do escopo da aplicação proposta nesta pesquisa. 

 Verificar se a inclusão de novas funcionalidades contribui para a 

proteção à privacidade dos dados durante a navegação.  

Os códigos fonte da aplicação proposta neste trabalho de pesquisa 

encontram-se disponíveis no endereço: www.sipc.aalq.com.br conforme Apêndice 1. 

 

 

 

 

 

http://www.sipc.aalq.com.br/
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GLOSSÁRIO 

Plug-in: programa de computador destinado a acrescentar funcionalidades e 

recursos aos navegadores disponíveis. 

Pop-up: é uma janela extra aberta pelo navegador por solicitação do servidor. 

É muito utilizada para fornecer informações ou propagandas aos usuários.  

Add-on: utilizados como sinônimos dos plug-ins, também acrescentam nos 

recursos aos navegadores disponíveis.  

Silverlight: plug-in da Microsoft destinado a dar um suporte as tecnologias de 

mídias disponíveis na Internet. 

Flash: aplicação vetorial voltada para criação de animações interativas para 

funcionarem dentro dos navegadores dos usuários e possuem arquivos com a 

extensão swf. 

SQLite: biblioteca em linguagem C destinada a gerar um banco de dados 

otimizado, não sendo necessário executar muitos processos em separado.   

JavaScript: Linguagem de programação interpretada, voltada para os 

navegadores e criada inicialmente pela Netscape em 1995 com o nome de 

LiveScript. 

Etags: mecanismo utilizado para melhorar desempenho dos sites, interage 

com outros mecanismos de persistência de dados do computador do usuário. 

Storage: dispositivo para armazenamento de informações, no caso desta 

pesquisa é utilizado para substituir o mecanismo de cookies do HTTP.  

Frame: quadros de processamento independentes utilizados pelos sistemas 

web. 

Chekbox: caixa de seleção que permite ao usuário escolher dentre uma série 

de opções disponíveis. 

Spam: mensagens eletrônicas, não solicitadas, enviadas em massa aos 

usuários.  
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APÊNDICE 1 – SITE DO SISTEMA INTERATIVO DE PROTEÇÃO AOS 
COOKIES 

 

Página Principal do Site: Sistema Interativo de Proteção a Privacidade por Meio do Uso de 

Cookies. 

 

Página de Downloads da Aplicação: Aplicação, Códigos Fonte, Formulários e Ícones. 
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Página da Licença de Uso da Aplicação SIPC 2010 v.1.3.1. 

 

APÊNDICE 2 – MODELO DO SITE DE PESQUISA ONLINE 

 

Página inicial da Pesquisa online sobre invasão da privacidade. 
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Site da Pesquisa sobre invasão de privacidade: Questionário online. 

 

Site da Pesquisa sobre invasão de privacidade: Dados Coletados. 
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ANEXO 1 – ENTREVISTA DE SONDAGEM PARA EMBASAMENTO DO 
PROTÓTIPO  

IDADE: (        )  GRAU DE INSTRUÇÃO:  (             )   SEXO: M(  ) F (  )                                
RAMO  DE ATIVIDADE:                           FREQ DE USO DA INTERNET (DIA/MÊS): (     )   
  
Tem conhecimento sobre as questões de Privacidade na Internet  (proteção de dados do 
indivíduo quando está utilizando a Internet)? 
não ( ): ___________________________________ 
sim ( ): ___________________________________ 
  
Preocupa-se com uma possível captura e exposição indevida de seus dados, fotos ou filmes 
particulares por terceiros na Internet? 
não ( ): ___________________________________ 
sim ( ): ___________________________________ 
  
Tem conhecimento de que os seus dados pessoais podem estar sendo 
constantemente utilizados pelas empresas que fazem negócios na Internet?  
não ( ): ___________________________________ 
sim ( ): ___________________________________ 
 
É a favor ou contra à captura de informações por empresas na Internet sem o 
consentimento dos usuários ?  
contra ( ): _________________________________ 
favor ( ): __________________________________ 

Tem algum conhecimento sobre os cookies de navegação na Internet ?  
não ( ): ____________________________________ 
sim ( ): ____________________________________ 

Procura apagar suas informações após a navegação na Internet ?  
não ( ): ___________________________________ 
sim ( ): ___________________________________ 
Dentre as opções abaixo, qual você mais utiliza na Internet?  
* Relacionamentos( ) Estudos( ) Trabalhos( ) Entretenimento( ) **Financeiros( ) 
*Relacionamentos (Orkut, Facebook e etc.)  ** Financeiros (transações bancárias, 
investimentos online) 
  
Utiliza algum mecanismo de segurança para proteger suas informações na Internet? 
não ( ): ___________________________________ 
sim ( ): qual tipo? ___________________________ 
* mecanismo (programa que auxilie no combate à invasão de privacidade preventiva e 
corretiva) 
Utiliza a Internet para baixar músicas ou filmes ?  
não ( ): ___________________________________ 
sim ( ): ___________________________________ 
 
Como vê a questão dos Direitos Autorais na Internet? Devem ser respeitados?   
não ( ): ___________________________________ 
sim ( ): ___________________________________ 
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ANEXO 2 – PLANILHA DOS DADOS DOS QUESTIONÁRIOS APLICADOS 
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Dados coletados do questionário aplicado nos locais públicos de acesso a Internet. 
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Dados coletados do questionário online aplicado aos profissionais de desenvolvimento web. 
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ANEXO 3 - PLANILHAS DAS OBSERVAÇÕES NOS LOCAIS PÚBLICOS DE ACESSO A INTERNET 

 

Local de Pesquisa: JC Lan-House, Rua Siqueira Campos, 279 LJ 24 - Santo Antonio, Recife /PE. Data: 14/03/2010

Entrevistado:  Jaqueline Rosa Horario: 11:05 às 17:23

Utilização da Internet

Navegador 

Utilizado

Configuração 

do Navegador Qual ? 

Limpeza dos 

Arquivos

Encerrou a 

Sessão Programa Gestor

Limpeza total 

da Sessão

Configuração 

dos Cookies

Demonstrou 

preocupação 

com privacidade

E-Mail IE Padrão ------- Não Sim NetWin Lan-House Não Não Não

Estudos IE Padrão ------- Não Não NetWin Lan-House Não Não Não

Relacionamentos IE Padrão ------- Não Sim NetWin Lan-House Não Não Não

Banco FireFox Padrão ------- Não Sim NetWin Lan-House Não Não Não

Relacionamentos IE Padrão ------- Não Não NetWin Lan-House Não Não Não

Concurso FireFox Padrão ------- Sim Sim NetWin Lan-House Não Não Sim

Estudos IE Padrão ------- Não Não NetWin Lan-House Não Não Não

Relacionamentos IE Padrão ------- Não Não NetWin Lan-House Não Não Não

Relacionamentos IE Padrão ------- Não Não NetWin Lan-House Não Não Não

Relacionamentos IE Padrão ------- Sim Sim NetWin Lan-House Não Não Sim

E-Mail FireFox Padrão ------- Sim Sim NetWin Lan-House Não Não Sim

Relacionamentos IE Padrão ------- Não Não NetWin Lan-House Não Não Não

Estudos IE Padrão ------- Não Não NetWin Lan-House Não Não Não

Relacionamentos IE Padrão ------- Não Não NetWin Lan-House Não Não Não

Relacionamentos IE Padrão ------- Não Não NetWin Lan-House Não Não Não

Estudos IE Padrão ------- Não Sim NetWin Lan-House Não Não Não

Diversão FireFox Padrão ------- Não Não NetWin Lan-House Não Não Não

Estudos FireFox Padrão ------- Não Não NetWin Lan-House Não Não Não

Relacionamentos IE Padrão ------- Não Não NetWin Lan-House Não Não Não

Relacionamentos IE Padrão ------- Não Não NetWin Lan-House Não Não Não

E-Mail IE Padrão ------- Sim Não NetWin Lan-House Não Não Não

------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------

PLANILHA DE OBSERVAÇAO DA DINÂMICA DO USO DOS NAVEGADORES - COOKIES
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Local de Pesquisa: Mundo Digital, Av. Guararapes, 86 - sl 321 - Recife / PE Data: 24/04/2010

Entrevistado:  Nadja Ferreira Horario: 9:17 às 15:48

Utilização da Internet

Navegador 

Utilizado

Configuração 

do Navegador Qual ? 

Limpeza dos 

Arquivos

Encerrou a 

Sessão Programa Gestor

Limpeza total 

da Sessão

Configuração 

dos Cookies

Demonstrou 

preocupação 

com privacidade

Relacionamentos IE PADRÃO ------- NÃO SIM TIMER CAFÉ NÃO NÃO NÃO

Diversão IE PADRÃO ------- NÃO NÃO TIMER CAFÉ NÃO NÃO NÃO

Relacionamentos IE PADRÃO ------- NÃO NÃO TIMER CAFÉ NÃO NÃO NÃO

Trabalho IE PADRÃO ------- NÃO NÃO TIMER CAFÉ NÃO NÃO NÃO

Diversão IE PADRÃO ------- SIM SIM TIMER CAFÉ NÃO NÃO NÃO

Relacionamentos IE PADRÃO ------- NÃO NÃO TIMER CAFÉ NÃO NÃO NÃO

Concurso IE PADRÃO ------- TIMER CAFÉ NÃO NÃO SIM 

Relacionamentos IE PADRÃO ------- NÃO NÃO TIMER CAFÉ NÃO NÃO NÃO

Estudos IE PADRÃO ------- NÃO SIM TIMER CAFÉ NÃO NÃO NÃO

Diversão IE PADRÃO ------- NÃO NÃO TIMER CAFÉ NÃO NÃO NÃO

Relacionamentos IE PADRÃO ------- NÃO NÃO TIMER CAFÉ NÃO NÃO NÃO

Estudos IE PADRÃO ------- NÃO NÃO TIMER CAFÉ NÃO NÃO NÃO

Trabalho IE PADRÃO ------- SIM SIM TIMER CAFÉ NÃO NÃO SIM 

Relacionamentos IE PADRÃO ------- NÃO SIM TIMER CAFÉ NÃO NÃO NÃO

Relacionamentos IE PADRÃO ------- NÃO NÃO TIMER CAFÉ NÃO NÃO NÃO

Concurso IE PADRÃO ------- NÃO NÃO TIMER CAFÉ NÃO NÃO NÃO

Relacionamentos IE PADRÃO ------- NÃO SIM TIMER CAFÉ NÃO NÃO NÃO

Diversão IE PADRÃO ------- NÃO SIM TIMER CAFÉ NÃO NÃO NÃO

PLANILHA DE OBSERVAÇAO DA DINÂMICA DO USO DOS NAVEGADORES - COOKIES
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Local de Pesquisa: Telecentro, Av. Norte - Casa Amarela S/N - Recife / PE Data:  22/05/2010 

Entrevistado:  Não aceitou o convite para participar desta pesquisa Horario: 14:22 às 18:17

Utilização da Internet

Navegador 

Utilizado

Configuração 

do Navegador Qual ? 

Limpeza dos 

Arquivos

Encerrou a 

Sessão Programa Gestor

Limpeza total 

da Sessão

Configuração 

dos Cookies

Demonstrou 

preocupação 

com privacidade

Estudos IE PADRÃO ------- NÃO SIM  NÃO POSSUI NÃO NÃO NÃO

Estudos IE PADRÃO ------- NÃO NÃO  NÃO POSSUI NÃO NÃO NÃO

E-Mail IE PADRÃO ------- NÃO SIM  NÃO POSSUI NÃO NÃO NÃO

Relacionamentos IE PADRÃO ------- NÃO NÃO  NÃO POSSUI NÃO NÃO NÃO

Trabalhos FireFox PADRÃO ------- SIM SIM  NÃO POSSUI NÃO NÃO SIM

Concurso FireFox PADRÃO ------- NÃO SIM  NÃO POSSUI NÃO NÃO NÃO

Relacionamentos IE PADRÃO ------- NÃO NÃO  NÃO POSSUI NÃO NÃO NÃO

Estudos IE PADRÃO ------- SIM SIM  NÃO POSSUI NÃO NÃO NÃO

Relacionamentos FireFox PADRÃO ------- NÃO SIM  NÃO POSSUI NÃO NÃO NÃO

Relacionamentos IE PADRÃO ------- SIM SIM  NÃO POSSUI NÃO NÃO SIM

Estudos IE PADRÃO ------- NÃO NÃO  NÃO POSSUI NÃO NÃO NÃO

Relacionamentos FireFox PADRÃO ------- NÃO SIM  NÃO POSSUI NÃO NÃO NÃO

Trabalhos IE PADRÃO ------- NÃO SIM  NÃO POSSUI NÃO NÃO NÃO

E-Mail IE PADRÃO ------- SIM SIM  NÃO POSSUI NÃO NÃO SIM

Estudos FireFox PADRÃO ------- SIM SIM  NÃO POSSUI NÃO SIM SIM

Estudos IE PADRÃO ------- NÃO SIM  NÃO POSSUI NÃO NÃO NÃO

E-Mail FireFox PADRÃO ------- NÃO NÃO  NÃO POSSUI NÃO NÃO NÃO

Relacionamentos IE PADRÃO ------- NÃO NÃO  NÃO POSSUI NÃO NÃO NÃO

PLANILHA DE OBSERVAÇAO DA DINÂMICA DO USO DOS NAVEGADORES - COOKIES
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Dados coletados das observações realizadas nos locais públicos de acesso a Internet.

Local de Pesquisa: Nucleo de Tecnologia da Informação, UFPE - Cidade Universitária, Recife / PE Data:    28/06/2010 
Entrevistado: Roberto Landim Horario: 8:13 às 11:47 e 14:49 às 17:08 

Utilização da Internet 
Navegador  
Utilizado 

Configuração do  
Navegador Qual ?  

Limpeza dos  
Arquivos 

Encerrou a  
Sessão Programa Gestor 

Limpeza total  
da Sessão 

Configuração  
dos Cookies 

Demonstrou  
preocupação  

com privacidade 

Sig@ IE PADRÃO ------- NÃO SIM NÃO POSSUI NÃO NÃO NÃO 

Sig@ IE PADRÃO ------- NÃO SIM NÃO POSSUI NÃO NÃO NÃO 

Estudos FireFox PADRÃO ------- NÃO NÃO NÃO POSSUI NÃO NÃO NÃO 

E-Mail IE PADRÃO ------- SIM SIM NÃO POSSUI NÃO NÃO SIM 

Sig@ IE PADRÃO ------- NÃO SIM NÃO POSSUI NÃO NÃO NÃO 

Diversão FireFox PADRÃO ------- NÃO NÃO NÃO POSSUI NÃO NÃO NÃO 

E-Mail FireFox PADRÃO ------- NÃO NÃO NÃO POSSUI NÃO NÃO NÃO 

Sig@ IE PADRÃO ------- NÃO SIM NÃO POSSUI NÃO NÃO NÃO 

Sig@ IE PADRÃO ------- NÃO SIM NÃO POSSUI NÃO NÃO NÃO 

Estudos FireFox PERSONALIZADO MUDANÇA DO NIVEL SIM SIM NÃO POSSUI NÃO SIM SIM 

Sig@ IE PADRÃO ------- NÃO NÃO NÃO POSSUI NÃO NÃO NÃO 

Sig@ FireFox PADRÃO ------- NÃO NÃO NÃO POSSUI NÃO NÃO NÃO 

Relacionamentos IE PADRÃO ------- NÃO SIM NÃO POSSUI NÃO NÃO NÃO 

Sig@ IE PADRÃO ------- NÃO NÃO NÃO POSSUI NÃO NÃO NÃO 

Sig@ IE PADRÃO ------- NÃO NÃO NÃO POSSUI NÃO NÃO NÃO 

Sig@ IE PADRÃO ------- NÃO SIM NÃO POSSUI NÃO NÃO NÃO 

E-Mail FireFox PADRÃO ------- SIM SIM NÃO POSSUI NÃO NÃO SIM 

PLANILHA DE OBSERVAÇAO DA DINÂMICA DO USO DOS NAVEGADORES -  COOKIES 
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ANEXO 4 – CÓDIGOS FONTE DA APLICAÇÃO PROPOSTA –  SIPC 

 Módulo de Configuração Automática da privacidade do Browser IE - Microsoft 

/* 

 * CENTRO DE INFORMATICA – UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

 * SISTEMA INTERATIVO DE PROTECAO A PRIVACIDADE POR MEIO DOS COOKIES 

(SIPC) 

 * DISSERTAÇÃO DE MESTRADO EM COMPUTAÇÃO – SEGURANÇA 

 * ORIENTADOR: RUY J. G. B. DE QUEIROZ 

 * ORIENTANDO: ANDERSON A. LIRA QUEIROZ 

 * DATA: 20/11/2010 

*/  

 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Security.Permissions; 

using Microsoft.Win32; 

 

namespace SIPC 

{ 

    [RegistryPermissionAttribute(SecurityAction.Demand)] 

    public class Configuracao 

    { 

        public static void DesativarAviso() 

        { 

            RegistryKey regKey = null; 

            RegistryKey regKeyIE = 

Registry.CurrentUser.OpenSubKey("Software\\Microsoft\\Internet 

Explorer"); 

 

            regKey = regKeyIE.OpenSubKey("TabbedBrowsing", true); 

            regKey.SetValue("WarnOnClose", "00000000", 

RegistryValueKind.DWord); 

        } 

 

        public static void AtivarAviso() 

        { 

            RegistryKey regKey = null; 

            RegistryKey regKeyIE = 

Registry.CurrentUser.OpenSubKey("Software\\Microsoft\\Internet 

Explorer"); 

 

            regKey = regKeyIE.OpenSubKey("TabbedBrowsing", true); 

            regKey.SetValue("WarnOnClose", "00000001", 

RegistryValueKind.DWord); 

        } 

 

        public static void ConfigurarIE() 

        { 

            RegistryKey regKey = null; 



87 
 

            RegistryKey regKeyIE = 

Registry.CurrentUser.OpenSubKey("Software\\Microsoft\\Internet 

Explorer"); 

 

            regKey = regKeyIE.OpenSubKey("Main", true); 

            regKey.SetValue("Use FormSuggest", "no"); 

            regKey.SetValue("FormSuggest Passwords", "no"); 

            regKey.SetValue("FormSuggest PW Ask", "yes"); 

            regKey.SetValue("Start Page", "www.google.com"); // == 

START PAGE == 

 

            regKey = regKey.OpenSubKey("WindowsSearch", true); 

            regKey.SetValue("EnabledScopes", "0", 

RegistryValueKind.DWord); 

 

            regKey = regKeyIE.OpenSubKey("New Windows", true); 

            regKey.SetValue("PopupMgr", "1", 

RegistryValueKind.DWord); 

            regKey.SetValue("BlockUserInit", "1", 

RegistryValueKind.DWord); 

            regKey.SetValue("UseHooks", "0", 

RegistryValueKind.DWord); 

            regKey.SetValue("BlockControls", "1", 

RegistryValueKind.DWord); 

 

            regKey = regKeyIE.OpenSubKey("Privacy", true); 

            regKey.SetValue("ClearBrowsingHistoryOnExit", "1", 

RegistryValueKind.DWord); 

 

 

            RegistryKey regKeyWin = 

Registry.CurrentUser.OpenSubKey("Software\\Microsoft\\Windows\\Curre

ntVersion"); 

 

            regKey = regKeyWin.OpenSubKey("Explorer\\AutoComplete", 

true); 

            regKey.SetValue("AutoSuggest", "yes"); 

 

            regKey = regKeyWin.OpenSubKey("Internet Settings", 

true); 

            regKey.SetValue("PrivacyAdvanced", "1", 

RegistryValueKind.DWord); 

 

            // INTRANET 

            regKey = regKeyWin.OpenSubKey("Internet 

Settings\\Zones\\1", true); 

            regKey.SetValue("CurrentLevel", "0", 

RegistryValueKind.DWord); 

            regKey.SetValue("1200", "1", RegistryValueKind.DWord); 

            regKey.SetValue("1206", "3", RegistryValueKind.DWord); 

            regKey.SetValue("1207", "3", RegistryValueKind.DWord); 

            regKey.SetValue("1400", "3", RegistryValueKind.DWord); 

            regKey.SetValue("1402", "3", RegistryValueKind.DWord); 

            regKey.SetValue("1405", "3", RegistryValueKind.DWord); 

            regKey.SetValue("1406", "3", RegistryValueKind.DWord); 
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            regKey.SetValue("1407", "3", RegistryValueKind.DWord); 

            regKey.SetValue("1601", "1", RegistryValueKind.DWord); 

            regKey.SetValue("1604", "3", RegistryValueKind.DWord); 

            regKey.SetValue("1606", "3", RegistryValueKind.DWord); 

            regKey.SetValue("1607", "3", RegistryValueKind.DWord); 

            regKey.SetValue("1608", "3", RegistryValueKind.DWord); 

            regKey.SetValue("1800", "3", RegistryValueKind.DWord); 

            regKey.SetValue("1802", "1", RegistryValueKind.DWord); 

            regKey.SetValue("1803", "3", RegistryValueKind.DWord); 

            regKey.SetValue("1804", "3", RegistryValueKind.DWord); 

            regKey.SetValue("1809", "0", RegistryValueKind.DWord); 

            regKey.SetValue("1A00", "10000", 

RegistryValueKind.DWord); 

            regKey.SetValue("1A02", "3", RegistryValueKind.DWord); 

            regKey.SetValue("1A03", "3", RegistryValueKind.DWord); 

            regKey.SetValue("1A04", "3", RegistryValueKind.DWord); 

            regKey.SetValue("1A05", "3", RegistryValueKind.DWord); 

            regKey.SetValue("1A06", "3", RegistryValueKind.DWord); 

            regKey.SetValue("1C00", "0", RegistryValueKind.DWord); 

            regKey.SetValue("2100", "3", RegistryValueKind.DWord); 

            regKey.SetValue("2101", "3", RegistryValueKind.DWord); 

            regKey.SetValue("2102", "3", RegistryValueKind.DWord); 

            regKey.SetValue("2200", "3", RegistryValueKind.DWord); 

            regKey.SetValue("2201", "3", RegistryValueKind.DWord); 

            regKey.SetValue("2300", "3", RegistryValueKind.DWord); 

            regKey.SetValue("2000", "3", RegistryValueKind.DWord); 

            regKey.SetValue("2001", "3", RegistryValueKind.DWord); 

            regKey.SetValue("2004", "3", RegistryValueKind.DWord); 

            regKey.SetValue("2007", "3", RegistryValueKind.DWord); 

            regKey.SetValue("1208", "3", RegistryValueKind.DWord); 

            regKey.SetValue("1209", "3", RegistryValueKind.DWord); 

            regKey.SetValue("120B", "3", RegistryValueKind.DWord); 

            regKey.SetValue("1408", "3", RegistryValueKind.DWord); 

            regKey.SetValue("1409", "0", RegistryValueKind.DWord); 

            regKey.SetValue("160A", "3", RegistryValueKind.DWord); 

            regKey.SetValue("2005", "3", RegistryValueKind.DWord); 

            regKey.SetValue("2103", "3", RegistryValueKind.DWord); 

            regKey.SetValue("2104", "3", RegistryValueKind.DWord); 

            regKey.SetValue("2105", "3", RegistryValueKind.DWord); 

            regKey.SetValue("2106", "3", RegistryValueKind.DWord); 

            regKey.SetValue("2301", "0", RegistryValueKind.DWord); 

            regKey.SetValue("2400", "3", RegistryValueKind.DWord); 

            regKey.SetValue("2401", "3", RegistryValueKind.DWord); 

            regKey.SetValue("2402", "3", RegistryValueKind.DWord); 

            regKey.SetValue("2600", "3", RegistryValueKind.DWord); 

            regKey.SetValue("2700", "0", RegistryValueKind.DWord); 

            regKey.SetValue("180B", "1", RegistryValueKind.DWord); 

 

            // TRUSTED SITES 

            regKey = regKeyWin.OpenSubKey("Internet 

Settings\\Zones\\2", true); 

            regKey.SetValue("CurrentLevel", "11500", 

RegistryValueKind.DWord); 

            regKey.SetValue("1207", "3", RegistryValueKind.DWord); 

            regKey.SetValue("1208", "3", RegistryValueKind.DWord); 
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            regKey.SetValue("120B", "3", RegistryValueKind.DWord); 

            regKey.SetValue("1408", "3", RegistryValueKind.DWord); 

            regKey.SetValue("160A", "3", RegistryValueKind.DWord); 

            regKey.SetValue("2005", "3", RegistryValueKind.DWord); 

            regKey.SetValue("2103", "3", RegistryValueKind.DWord); 

            regKey.SetValue("2104", "3", RegistryValueKind.DWord); 

            regKey.SetValue("2105", "1", RegistryValueKind.DWord); 

 

            // INTERNET 

            regKey = regKeyWin.OpenSubKey("Internet 

Settings\\Zones\\3", true); 

            regKey.SetValue("CurrentLevel", "0", 

RegistryValueKind.DWord); 

            regKey.SetValue("1200", "00000001", 

RegistryValueKind.DWord); 

            regKey.SetValue("1400", "00000003", 

RegistryValueKind.DWord); 

            regKey.SetValue("1402", "00000003", 

RegistryValueKind.DWord); 

            regKey.SetValue("1405", "00000003", 

RegistryValueKind.DWord); 

            regKey.SetValue("1407", "00000003", 

RegistryValueKind.DWord); 

            regKey.SetValue("1601", "00000001", 

RegistryValueKind.DWord); 

            regKey.SetValue("1604", "00000003", 

RegistryValueKind.DWord); 

            regKey.SetValue("1606", "00000003", 

RegistryValueKind.DWord); 

            regKey.SetValue("1608", "00000003", 

RegistryValueKind.DWord); 

            regKey.SetValue("1800", "00000003", 

RegistryValueKind.DWord); 

            regKey.SetValue("1802", "00000001", 

RegistryValueKind.DWord); 

            regKey.SetValue("1803", "00000003", 

RegistryValueKind.DWord); 

            regKey.SetValue("1804", "00000003", 

RegistryValueKind.DWord); 

            regKey.SetValue("1A00", "00010000", 

RegistryValueKind.DWord); // autenticacao 

            regKey.SetValue("1A02", "00000003", 

RegistryValueKind.DWord); 

            regKey.SetValue("1A03", "00000003", 

RegistryValueKind.DWord); 

            regKey.SetValue("1A05", "00000003", 

RegistryValueKind.DWord); 

            regKey.SetValue("1A06", "00000003", 

RegistryValueKind.DWord); 

            regKey.SetValue("1C00", "00000000", 

RegistryValueKind.DWord); 

            regKey.SetValue("2100", "00000003", 

RegistryValueKind.DWord); 

            regKey.SetValue("2101", "00000003", 

RegistryValueKind.DWord); 
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            regKey.SetValue("2106", "00000003", 

RegistryValueKind.DWord); 

            regKey.SetValue("2300", "00000003", 

RegistryValueKind.DWord); 

            regKey.SetValue("2000", "00000003", 

RegistryValueKind.DWord); 

            regKey.SetValue("2001", "00000003", 

RegistryValueKind.DWord); 

            regKey.SetValue("2004", "00000003", 

RegistryValueKind.DWord); 

            regKey.SetValue("2007", "00000003", 

RegistryValueKind.DWord); 

            regKey.SetValue("2400", "00000003", 

RegistryValueKind.DWord); 

            regKey.SetValue("2401", "00000003", 

RegistryValueKind.DWord); 

            regKey.SetValue("2402", "00000003", 

RegistryValueKind.DWord); 

            regKey.SetValue("2600", "00000003", 

RegistryValueKind.DWord); 

            regKey.SetValue("180B", "00000001", 

RegistryValueKind.DWord); 

        } 

    } 

} 

 

 

 Código Fonte da Classe Cookies, Módulo de identificação dos cookies nas requisições 

/* 

 * CENTRO DE INFORMATICA – UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

 * SISTEMA INTERATIVO DE PROTECAO A PRIVACIDADE POR MEIO DOS COOKIES 

(SIPC) 

 * DISSERTAÇÃO DE MESTRADO EM COMPUTAÇÃO – SEGURANÇA 

 * ORIENTADOR: RUY J. G. B. DE QUEIROZ 

 * ORIENTANDO: ANDERSON A. LIRA QUEIROZ 

 * DATA: 20/11/2010 

*/  

 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using Fiddler; 

 

namespace SIPC 

{ 

    public class Cookie 

    { 

        public HTTPHeaderItem Header { get; set; } 

        public int SessionID { get; set; } 

 

        private String nome; 
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        private String conteudo; 

        private String dominio; 

 

        public String Nome { get { return nome; } } 

        public String Dominio { get { return dominio; } } 

 

        public Cookie(HTTPHeaderItem header, Sessao sessao) 

        { 

            this.Header = header; 

            this.SessionID = sessao.ID; 

            this.criar(header); 

        } 

 

        public String getNome() 

        { 

            return nome; 

        } 

 

        public String getConteudo() 

        { 

            return conteudo; 

        } 

 

        public String getDominio() 

        { 

            return dominio; 

        } 

 

        public bool IsCookiesemDominio() 

        { 

            return dominio == null ? true : false; 

        } 

 

        public bool IsCookieTerceiro(Session session) 

        { 

            if (dominio == null) { 

                return false; 

            } 

            return !session.hostname.EndsWith(dominio); 

        } 

 

        public override bool Equals(object obj) 

        { 

            if (obj.GetType() != this.GetType()) { 

                return false; 

            } 

 

            Cookie other = (Cookie)obj; 

 

            bool b1 = this.nome.Equals(other.nome) && 

this.conteudo.Equals(other.conteudo); 

            bool b2 = this.dominio != null ? 

this.dominio.Equals(other.dominio) : other.dominio == null; 

 

            return b1 && b2; 
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        } 

 

        public override int GetHashCode() 

        { 

            char[] c1a = nome.ToCharArray(); 

            uint u1 = (uint)c1a[0]; 

            for (int i = 1; i < c1a.Length; i++) 

            { 

                u1 ^= (uint)c1a[i]; 

            } 

 

            char[] c2a = conteudo.ToCharArray(); 

            uint u2 = (uint)c2a[0]; 

            for (int i = 1; i < c2a.Length; i++) 

            { 

                u2 ^= (uint)c2a[i]; 

            } 

 

            return (int)(u2 * 100) + (int)u1; 

        } 

 

        public override string ToString() 

        { 

            string tmpDominio = this.dominio != null ? this.dominio 

: "sem dominio"; 

            return String.Format("{0} [{1}]", this.nome, 

tmpDominio); 

        } 

 

        private void criar(HTTPHeaderItem header) 

        { 

            string[] tokens = header.Value.Split(';'); 

 

            string cookieData = tokens.First(); 

            int i_sep = cookieData.IndexOf('='); 

 

            this.nome = cookieData.Substring(0, i_sep); 

            this.conteudo = cookieData.Substring(i_sep + 1); 

 

            foreach (string token in tokens.Skip(1).ToArray()) 

            { 

                if (token.Trim().ToLower().StartsWith("domain")) 

                { 

                    this.dominio = token.Split('=').Last(); 

                } 

            } 

        } 

 

    } 

} 
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 Código Fonte da Classe Form, módulo responsável pelas opções da interface com o 

usuário. 

/* 

 * CENTRO DE INFORMATICA – UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

 * SISTEMA INTERATIVO DE PROTECAO A PRIVACIDADE POR MEIO DOS COOKIES 

(SIPC) 

 * DISSERTAÇÃO DE MESTRADO EM COMPUTAÇÃO – SEGURANÇA 

 * ORIENTADOR: RUY J. G. B. DE QUEIROZ 

 * ORIENTANDO: ANDERSON A. LIRA QUEIROZ 

 * DATA: 20/11/2010 

*/  

 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Windows.Forms; 

using System.Threading; 

using System.IO; 

using System.Diagnostics; 

using Fiddler; 

 

 

namespace SIPC 

{ 

    public partial class Form1 : Form 

    { 

        private Dictionary<int, Sessao> sessoes; 

 

        private bool autoBloqueioCookiesTerceiros; 

        private bool autoBloqueioCookiesSemDominio; 

 

        private readonly Logger LOGGER = Logger.Instance; 

 

        public delegate void ECHandler(Sessao sessao); 

 

        public Form1() 

        { 

            InitializeComponent(); 

 

            configurar(); 

 

            this.sessoes = new Dictionary<int, Sessao>(); 

 

            this.autoBloqueioCookiesTerceiros = false; 

            this.autoBloqueioCookiesSemDominio = false; 

        } 

 

        private void configurar() 

        { 

            #region AttachEventListeners 
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            FiddlerApplication.OnNotification += delegate(object 

sender, NotificationEventArgs ev) 

            { 

                LOGGER.Error("\nOnNotification: {0}", 

ev.NotifyString); 

            }; 

            FiddlerApplication.Log.OnLogString += delegate(object 

sender, LogEventArgs ev) 

            { 

                LOGGER.Error("\nOnLogString: {0}", ev.LogString); 

            }; 

 

            /* *************** * 

             * === REQUEST === * 

             * *************** */ 

            FiddlerApplication.BeforeRequest += 

delegate(Fiddler.Session oS) 

            { 

                oS.bBufferResponse = true; 

 

                LOGGER.Trace("\n== REQUEST =="); 

                LOGGER.Trace("# ID.......: {0}", oS.id); 

                LOGGER.Trace("# URL......: {0}", oS.fullUrl); 

                LOGGER.Trace("# TIME.....: {0}", 

oS.Timers.ClientBeginRequest.ToLongTimeString()); 

                LOGGER.Trace("# HEADERS..:\n{0}", 

oS.oRequest.headers.ToString()); 

 

                try 

                { 

                    if (!oS.oRequest.headers.Exists("Referer")) 

                    { 

                        // == START SESSION == 

                        LOGGER.Trace("# [START SESSION]"); 

                        sessoes.Add(oS.id, new Sessao(oS)); 

                    } 

                    else 

                    { 

                        String urlReferer = oS.oRequest["Referer"]; 

 

                        LOGGER.Trace("# REFERER..: {0}", 

urlReferer); 

 

                        if (sessoes.Any(s => 

s.Value.URL.Equals(urlReferer))) 

                        { 

                            // == SUB-SESSION == 

                            LOGGER.Trace("# [SUB-SESSION]"); 

 

                            IEnumerable<KeyValuePair<int, Sessao>> 

parents = 

                                sessoes.Where(s => 

s.Value.URL.Equals(urlReferer)); 

 

                            Sessao parent = parents.Last().Value; 
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                            Sessao sessao = new Sessao(oS, parent); 

                            parent.AddSubSessao(sessao); 

                            sessoes.Add(oS.id, sessao); 

                        } 

                        else 

                        { 

                            // == LINK START SESSION == 

                            LOGGER.Trace("# [LINK START SESSION]"); 

 

                            sessoes.Add(oS.id, new Sessao(oS)); 

                        } 

                    } 

                } 

                catch (Exception ex) 

                { 

                    LOGGER.Error("\nREQUEST:[{0}] {1}\n{2} - {3}", 

oS.id, oS.fullUrl, ex.GetType(), ex.Message); 

                } 

            }; 

 

            /* **************** * 

             * === RESPONSE === * 

             * **************** */ 

            FiddlerApplication.BeforeResponse += 

delegate(Fiddler.Session oS) 

            { 

                oS.utilDecodeResponse(); 

                //oS.utilReplaceInResponse("Google", "Raptor"); 

 

                LOGGER.Trace("\n== RESPONSE =="); 

                LOGGER.Trace("# ID.....: {0}", oS.id); 

                LOGGER.Trace("# URL....: {0}", oS.fullUrl); 

                LOGGER.Trace("# TIME...: {0}", 

oS.Timers.ServerBeginResponse.ToLongTimeString()); 

                LOGGER.Trace("# HEADERS:\n{0}", 

oS.oResponse.headers.ToString()); 

 

                try 

                { 

                    string sResp = oS.oResponse.headers.ToString(); 

                    string[] headers = sResp.Split('\n'); 

 

                    if (oS.oResponse.headers.Exists("Set-Cookie")) 

                    { 

                        List<HTTPHeaderItem> rawCookies = new 

List<HTTPHeaderItem>(); 

 

                        for (int i = 0; i < headers.Length; i++) 

                        { 

                            string str = headers[i]; 

                            if (headers[i].StartsWith("Set-Cookie")) 

                            { 

                                

rawCookies.Add(oS.oResponse.headers[i - 1]); 

                            } 
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                        } 

 

                        Sessao sessao = sessoes[oS.id]; 

 

                        if (sessao.GetParent() == null) 

                        { 

                            foreach (HTTPHeaderItem item in 

rawCookies) 

                            { 

                                Cookie cookie = new Cookie(item, 

sessao); 

 

                                if (cookie.Dominio == null) 

                                { 

                                    

sessao.AddCookiesemDominio(cookie); 

                                } 

                                else if 

(cookie.IsCookieTerceiro(sessao.GetSession())) 

                                { 

                                    

sessao.AddCookieTerceiro(cookie); 

                                } 

                            } 

                        } 

                        else 

                        { 

                            foreach (HTTPHeaderItem item in 

rawCookies) 

                            { 

                                Cookie cookie = new Cookie(item, 

sessao); 

 

                                if (cookie.Dominio == null) 

                                { 

                                    

sessao.AddCookiesemDominio(cookie); 

                                } 

                                else if 

(cookie.IsCookieTerceiro(sessao.GetParent().GetSession())) 

                                { 

                                    

sessao.AddCookieTerceiro(cookie); 

                                } 

                            } 

                        } 

 

                        if (autoBloqueioCookiesTerceiros) 

                        { 

                            foreach (Cookie c in 

sessao.GetCookiesTerceiros()) 

                            { 

                                

sessao.GetSession().oResponse.headers.Remove(c.Header); 

                            } 



97 
 

                            sessao.GetCookiesTerceiros().Clear(); 

                        } 

                        if (autoBloqueioCookiesSemDominio) 

                        { 

                            foreach (Cookie c in 

sessao.GetCookiesSemDominio()) 

                            { 

                                

sessao.GetSession().oResponse.headers.Remove(c.Header); 

                            } 

                            sessao.GetCookiesSemDominio().Clear(); 

                        } 

 

                        ShowCookiesHandler(sessao); 

 

                        bool waiting = false; 

                        do 

                        { 

                            waiting = sessao.HasCookie(); 

                        } while (waiting); 

                    } 

                } 

                catch (Exception ex) 

                { 

                    LOGGER.Error("\nRESPONSE:[{0}] {1}\n{2} - {3}", 

oS.id, oS.fullUrl, ex.GetType(), ex.Message); 

                } 

            }; 

 

            FiddlerApplication.AfterSessionComplete += 

delegate(Fiddler.Session oS) 

            { 

                LOGGER.Trace("\n== SESSION COMPLETE =="); 

                LOGGER.Trace("# ID...: {0}", oS.id); 

                LOGGER.Trace("# URL..: {0}", oS.fullUrl); 

 

                try 

                { 

                    Sessao sessao = sessoes[oS.id]; 

 

                    /* 

                    if (oS.oRequest.headers.Exists("Referer")) 

                    { 

                        subSessoes.Remove(oS.id); 

                    } 

                    */ 

                } 

                catch (Exception ex) 

                { 

                    LOGGER.Error("\nCOMPLETE:[{0}] {1}\n{2} - {3}", 

oS.id, oS.fullUrl, ex.GetType(), ex.Message); 

                } 

            }; 

            #endregion 

        } 
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        private void Iniciar() 

        { 

            /* 

            Console.WriteLine(String.Format("Starting {0} ...", 

FiddlerApplication.GetVersionString())); 

            */ 

 

            // Forbid connections to HTTPS sites that use invalid 

certificates. 

            Fiddler.CONFIG.IgnoreServerCertErrors = false; 

 

            

Fiddler.FiddlerApplication.Prefs.SetBoolPref("fiddler.network.stream

ing.abortifclientaborts", true); 

            Fiddler.FiddlerApplication.Startup(8888, 

FiddlerCoreStartupFlags.Default); 

             

            Fiddler.FiddlerApplication.Log.LogString( 

                "Using Gateway: " + 

((Fiddler.CONFIG.bForwardToGateway) ? "TRUE" : "FALSE")); 

        } 

 

        private void Parar() 

        { 

            try 

            { 

                FiddlerApplication.Shutdown(); 

                sessoes.Clear(); 

            } 

            catch (Exception ex) 

            { 

                MessageBox.Show(ex.Message, "SIPC", 

MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 

            } 

            Thread.Sleep(500); 

        } 

 

 

        protected void ShowCookiesHandler(Sessao sessao) 

        { 

            this.BeginInvoke(new ECHandler(ExibirCookiesHandler), 

new object[] { sessao }); 

        } 

 

        public void ExibirCookiesHandler(Sessao sessao) 

        { 

            if (sessao.GetCookiesTerceiros().Count > 0) 

            { 

                

lbxCookies.Items.AddRange(sessao.GetCookiesTerceiros().ToArray()); 

            } 

            if (sessao.GetCookiesSemDominio().Count > 0) 

            { 
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lbxCookies.Items.AddRange(sessao.GetCookiesSemDominio().ToArray()); 

            } 

        } 

 

        private void btnIniciar_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            DialogResult result = MessageBox.Show( 

                "Iniciar o processo iterativo de protecao aos 

cookies?", 

                "SIPC", MessageBoxButtons.YesNo, 

MessageBoxIcon.Question); 

 

            if (result == DialogResult.Yes) 

            { 

                Iniciar(); 

                btnIniciar.Enabled = false; 

                btnParar.Enabled = true; 

            } 

        } 

 

        private void btnParar_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            DialogResult result = MessageBox.Show( 

                "Parar o processo iterativo de protecao aos 

cookies?", 

                "SIPC", MessageBoxButtons.YesNo, 

MessageBoxIcon.Question); 

 

            if (result == DialogResult.Yes) 

            { 

                Parar(); 

                btnParar.Enabled = false; 

                btnIniciar.Enabled = true; 

            } 

        } 

 

        private void Form1_FormClosing(object sender, 

FormClosingEventArgs e) 

        { 

            DialogResult resposta = MessageBox.Show("Deseja sair?", 

"SIPC", 

                MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question); 

 

            if (resposta != DialogResult.Yes) 

            { 

                e.Cancel = true; 

            } 

            else 

            { 

                Parar(); 

                LOGGER.Dispose(); 

            } 

        } 
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        private void btnBloquear_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            List<Cookie> cookies = new List<Cookie>(); 

            for (int i = 0; i < lbxCookies.CheckedItems.Count; i++) 

            { 

                Cookie cookie = (Cookie)lbxCookies.CheckedItems[i]; 

                Sessao sessao = sessoes[cookie.SessionID]; 

                

sessao.GetSession().oResponse.headers.Remove(cookie.Header); 

                cookies.Add(cookie); 

            } 

            foreach (Cookie cookie in cookies) 

            { 

                lbxCookies.Items.Remove(cookie); 

                sessoes[cookie.SessionID].RemoveCookie(cookie); 

            } 

        } 

 

        private void btnPermitir_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            List<Cookie> cookies = new List<Cookie>(); 

            for (int i = 0; i < lbxCookies.CheckedItems.Count; i++) 

            { 

                cookies.Add((Cookie)lbxCookies.CheckedItems[i]); 

            } 

            foreach (Cookie cookie in cookies) 

            { 

                lbxCookies.Items.Remove(cookie); 

                sessoes[cookie.SessionID].RemoveCookie(cookie); 

            } 

        } 

 

        private void lnkAutoConfigIE_LinkClicked(object sender, 

LinkLabelLinkClickedEventArgs e) 

        { 

            DialogResult resposta = MessageBox.Show( 

                "Este processo fechara o IE.\nDeseja continuar?", 

                "SIPC", MessageBoxButtons.YesNo, 

MessageBoxIcon.Question); 

 

            if (resposta == DialogResult.Yes) 

            { 

                Configuracao.DesativarAviso(); 

 

                Process[] ps = 

Process.GetProcessesByName("IEXPLORE"); 

                foreach (Process p in ps) 

                { 

                    if (p.Responding) 

                    { 

                        p.CloseMainWindow(); 

                    } 

                    else 

                    { 

                        p.Kill(); 
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                    } 

                } 

 

                Configuracao.ConfigurarIE(); 

 

                Configuracao.AtivarAviso(); 

 

                MessageBox.Show("Processo finalizado.", "SIPC", 

                    MessageBoxButtons.OK, 

MessageBoxIcon.Information); 

            } 

        } 

 

        private void radioButtons_CheckedChanged(object sender, 

EventArgs e) 

        { 

            RadioButton rb = sender as RadioButton; 

 

            if (rbnBloquearTodosTerceiros.Equals(rb)) 

            { 

                autoBloqueioCookiesTerceiros = true; 

                autoBloqueioCookiesSemDominio = false; 

            } 

            else if (rbnBloquearTodosSemDominios.Equals(rb)) 

            { 

                autoBloqueioCookiesSemDominio = true; 

                autoBloqueioCookiesTerceiros = false; 

            } 

            else if (rbnInterativo.Equals(rb)) 

            { 

                autoBloqueioCookiesSemDominio = false; 

                autoBloqueioCookiesTerceiros = false; 

            } 

        } 

 

        private void btnMarcarTodos_Click(object sender, EventArgs 

e) 

        { 

            for (int i = 0; i < lbxCookies.Items.Count; i++) 

            { 

                lbxCookies.SetItemChecked(i, true); 

            } 

        } 

 

        private void cbxLog_CheckedChanged(object sender, EventArgs 

e) 

        { 

            this.LOGGER.Activated = cbxLog.Checked; 

        } 

    } 

} 
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 Código Fonte da Classe Sessão módulo responsável pelo controle das sessões e 

configuração dos filtros nos navegadores e suas abas.  

/* 

 * CENTRO DE INFORMATICA – UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

 * SISTEMA INTERATIVO DE PROTECAO A PRIVACIDADE POR MEIO DOS COOKIES 

(SIPC) 

 * DISSERTAÇÃO DE MESTRADO EM COMPUTAÇÃO – SEGURANÇA 

 * ORIENTADOR: RUY J. G. B. DE QUEIROZ 

 * ORIENTANDO: ANDERSON A. LIRA QUEIROZ 

 * DATA: 20/11/2010 

*/  

 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using Fiddler; 

 

namespace SIPC 

{ 

    public class Sessao 

    { 

        private Session session; 

        private Sessao parent; 

        private List<Sessao> subSessoes; 

 

        private List<Cookie> cookiesTerceiros; 

        private List<Cookie> cookiesSemDominio; 

 

        public int ID { get { return session.id; } } 

        public string URL { get { return session.fullUrl; } } 

 

        public Sessao(Session session) 

        { 

            this.session = session; 

            this.subSessoes = new List<Sessao>(); 

            this.cookiesTerceiros = new List<Cookie>(); 

            this.cookiesSemDominio = new List<Cookie>(); 

        } 

 

        public Sessao(Session session, Sessao parent) 

        { 

            this.session = session; 

            this.parent = parent; 

            this.subSessoes = new List<Sessao>(); 

            this.cookiesTerceiros = new List<Cookie>(); 

            this.cookiesSemDominio = new List<Cookie>(); 

        } 

 

        public Session GetSession() 

        { 

            return session; 

        } 
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        public Sessao GetParent() 

        { 

            return parent; 

        } 

 

 

        public void AddSubSessao(Sessao s) 

        { 

            subSessoes.Add(s); 

        } 

 

        public List<Sessao> GetSubSessoes() 

        { 

            return subSessoes; 

        } 

 

        public bool RemoveSubSessao(Sessao s) 

        { 

            return subSessoes.Remove(s); 

        } 

 

        public void ClearSubSessoes() 

        { 

            subSessoes.Clear(); 

        } 

 

 

        public void AddCookieTerceiro(Cookie c) 

        { 

            cookiesTerceiros.Add(c); 

        } 

 

        public List<Cookie> GetCookiesTerceiros() 

        { 

            return cookiesTerceiros; 

        } 

 

        public bool RemoveCookieTerceiro(Cookie c) 

        { 

            return cookiesTerceiros.Remove(c); 

        } 

 

        public void ClearCookiesTerceiros() 

        { 

            cookiesTerceiros.Clear(); 

        } 

 

 

        public void AddCookiesemDominio(Cookie c) 

        { 

            cookiesSemDominio.Add(c); 

        } 

 

        public List<Cookie> GetCookiesSemDominio() 

        { 
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            return cookiesSemDominio; 

        } 

 

        public bool RemoveCookiesemDominio(Cookie c) 

        { 

            return cookiesSemDominio.Remove(c); 

        } 

 

        public void ClearCookiesSemDominio() 

        { 

            cookiesSemDominio.Clear(); 

        } 

 

 

        public bool RemoveCookie(Cookie cookie) 

        { 

            if (cookie.IsCookiesemDominio()) 

            { 

                return cookiesSemDominio.Remove(cookie); 

            } 

            else 

            { 

                return cookiesTerceiros.Remove(cookie); 

            } 

        } 

 

        public bool HasCookie() 

        { 

            return (cookiesTerceiros.Count > 0) || 

(cookiesSemDominio.Count > 0); 

        } 

 

 

        public override bool Equals(object obj) 

        { 

            if (obj.GetType() != this.GetType()) 

            { 

                return false; 

            } 

 

            return this.session.Equals(((Sessao)obj).session); 

        } 

 

        public override int GetHashCode() 

        { 

            return this.session.GetHashCode(); 

        } 

    } 

} 
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 Código Fonte da Classe SubSessão, responsável pelo controle das sub-sessões e sub-

requisições e configuração dos filtros nos navegadores e suas abas.  

/* 

 * CENTRO DE INFORMATICA – UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

 * SISTEMA INTERATIVO DE PROTECAO A PRIVACIDADE POR MEIO DOS COOKIES 

(SIPC) 

 * DISSERTAÇÃO DE MESTRADO EM COMPUTAÇÃO – SEGURANÇA 

 * ORIENTADOR: RUY J. G. B. DE QUEIROZ 

 * ORIENTANDO: ANDERSON A. LIRA QUEIROZ 

 * DATA: 20/11/2010 

*/  

 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using Fiddler; 

 

namespace SIPC 

{ 

    public class SubSessao 

    { 

        private Session session; 

        private Session parent; 

         

        private List<Cookie> thirdCookies; 

        private List<Cookie> hostCookies; 

 

        public SubSessao(Session session, Session parent) 

        { 

            this.session = session; 

            this.parent = parent; 

            this.thirdCookies = new List<Cookie>(); 

            this.hostCookies = new List<Cookie>(); 

        } 

 

        public int getID() 

        { 

            return session.id; 

        } 

 

        public string getURL() 

        { 

            return session.fullUrl; 

        } 

 

        public Session getSession() 

        { 

            return session; 

        } 

 

        public int getParentID() 

        { 

            return parent.id; 
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        } 

 

        public string getParentURL() 

        { 

            return parent.fullUrl; 

        } 

 

        public Session getParent() 

        { 

            return parent; 

        } 

 

        public void addThirdCookie(Cookie item) 

        { 

            thirdCookies.Add(item); 

        } 

 

        public void addHostCookie(Cookie item) 

        { 

            hostCookies.Add(item); 

        } 

 

        public List<Cookie> getThirdCookies() 

        { 

            return this.thirdCookies; 

        } 

 

        public List<Cookie> getHostCookies() 

        { 

            return this.hostCookies; 

        } 

 

        public bool removeCookie(Cookie cookie) 

        { 

            if (cookie.IsCookiesemDominio()) 

            { 

                return this.hostCookies.Remove(cookie); 

            } 

            else 

            { 

                return this.thirdCookies.Remove(cookie); 

            } 

        } 

    } 

} 

 

 

 Código Fonte da Classe Program, responsável pelo início e termino da aplicação.  

/* 

 * CENTRO DE INFORMATICA – UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

 * SISTEMA INTERATIVO DE PROTECAO A PRIVACIDADE POR MEIO DOS COOKIES 

(SIPC) 

 * DISSERTAÇÃO DE MESTRADO EM COMPUTAÇÃO – SEGURANÇA 

 * ORIENTADOR: RUY J. G. B. DE QUEIROZ 
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 * ORIENTANDO: ANDERSON A. LIRA QUEIROZ 

 * DATA: 20/11/2010 

*/  

 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Windows.Forms; 

 

namespace SIPC 

{ 

    static class Program 

    { 

        /// <summary> 

        /// The main entry point for the application. 

        /// </summary> 

        [STAThread] 

        static void Main() 

        { 

            Application.EnableVisualStyles(); 

            Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false); 

            Application.Run(new Form1()); 

        } 

    } 

} 

 

 

 Código Fonte da Classe Logger, responsável pelo log da aplicação.  

/* 

 * CENTRO DE INFORMATICA – UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

 * SISTEMA INTERATIVO DE PROTECAO A PRIVACIDADE POR MEIO DOS COOKIES 

(SIPC) 

 * DISSERTAÇÃO DE MESTRADO EM COMPUTAÇÃO – SEGURANÇA 

 * ORIENTADOR: RUY J. G. B. DE QUEIROZ 

 * ORIENTANDO: ANDERSON A. LIRA QUEIROZ 

 * DATA: 20/11/2010 

*/  

 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.IO; 

 

namespace SIPC 

{ 

    public sealed class Logger 

    { 

        private static readonly Logger instance = new Logger(); 

 

        public static Logger Instance 

        { 

            get { return instance; } 

        } 
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        static Logger() { } 

 

        private StreamWriter log; 

        private StreamWriter err; 

        private bool activated; 

 

        public bool Activated 

        { 

            get { return activated; } 

            set { this.activated = value; } 

        } 

 

        private Logger() 

        { 

            this.log = new StreamWriter("application.log", true, 

Encoding.UTF8); 

            this.log.AutoFlush = true; 

 

            this.err = new StreamWriter("error.log", true, 

Encoding.UTF8); 

            this.err.AutoFlush = true; 

 

            this.activated = false; 

        } 

 

        public void Trace(string format, params object[] args) 

        { 

            if (activated) 

            { 

                log.WriteLine(format, args); 

            } 

        } 

 

        public void Warn(string format, params object[] args) 

        { 

            err.WriteLine(format, args); 

        } 

 

        public void Error(string format, params object[] args) 

        { 

            err.WriteLine(format, args); 

        } 

 

        public void Dispose() 

        { 

            this.log.Close(); 

            this.err.Close(); 

        } 

    } 

} 

// Fim dos códigos fonte da aplicação SIPC 
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ANEXO 5 – LOG DA APLICAÇÃO SIPC  

Abaixo será apresentado um pequeno trecho, extraído do LOG relativo à uma 

visita ao site da Yahoo Brasil. Este fora reduzido, para apenas duas requisições, 

pois referida chamada ao site gerou um LOG de aproximadamente 32 páginas e 12 

requisições.  

== REQUEST == 

# ID.......: 146 

# URL......: 
http://br.yahoo.com/p.gif;_ylc=X1MDMjE0MjE3MDc3MgRfcgMyBGl0YwMyBGxkAzAEbH
R4dAN5YWhvb19ob3YEb3duA1kEcG9zAzAEc2VjA3lsb2dvBHNsawN5YWhvb19ob3Y-
?t=0.4264259631064159 

# TIME.....: 21:48:06 

# HEADERS..: 

GET 
/p.gif;_ylc=X1MDMjE0MjE3MDc3MgRfcgMyBGl0YwMyBGxkAzAEbHR4dAN5YWhvb19o
b3YEb3duA1kEcG9zAzAEc2VjA3lsb2dvBHNsawN5YWhvb19ob3Y-
?t=0.4264259631064159 HTTP/1.1 

Host: br.yahoo.com 

User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; pt-BR; rv:1.9.2.12) 
Gecko/20101026 Firefox/3.6.12 

Accept: image/png,image/*;q=0.8,*/*;q=0.5 

Accept-Language: pt-br,pt;q=0.8,en-us;q=0.5,en;q=0.3 

Accept-Encoding: gzip,deflate 

Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7 

Keep-Alive: 115 

Proxy-Connection: keep-alive 

Referer: http://br.yahoo.com/ 

Cookie: B=08j9js56eb7m2&b=3&s=2b; 
fpc=d=U8pZ1yS4sfI3g2vdYAe7JFppAQ4VVK1BimA3afw8dre6.7TTIO5FEvdUxFCL9iWs
GFXPvq0MIyqljSr6tHrGnF77wx8GwjBRsJs0hzr0jfw.d32_8sdlm0m8yVNIyS0IItOJiB2LS
MuRs9YoVFc_FUR.milozpvWxR4gy8hdFARp3jGM5f1mSSMTEECsAWRRg1lguso-
v=2;fpt=d=BmgYKl_XesxvG1nlfYi3A4ulXvJuXIx.QYjoDNnDvv5weE1hEY7yHwwefiJgsSV
h972ZXCSE4ybY7a4mYsvrIHaNVgd6XjGTR54MUi0vXHbm9bBayPG_V45etzWQuHop9
a9z8YRIX6gg.Q7V.c7WDyqHTT1.4m.b2nHnb9Gsqom4KlM4BPQ_AKtSktN7EAxZSw890
0n8jqFsCLgudkgxnrw.Cqq_hWvH1whG6aXjm01x8WuXHT61fhX9uvYRN1Hq8gJU7p0je
9SE7msoUd43P50NbCNFQglPEcfEl_PmvuohXofzQ4qKGNUqQrpZRvr1HapgQighBG8J
AVEbS8KtyB13H1K1r.l5CuUNU0VsZwmyCcU9GswWbqpdZMfwngMx0jEltxaBzjq7QCth
MDIge.ZQgEfxhVaXdwYrvdPJqy_7nTvyKR1ZDfiM2IU9q3LNfuXjob10HC1vWV8E0Tj4Xo
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UJlhM87UK58wWBMS7dtoIJv36fd7XOsGzdu2sRAJq.jrq9jJqYYwuHfhw66YfqOoyUeHQ
hTn9p5j468u6StqIescT6&v=1;c_s=d=pUrfHxG4sfLTn6sCo3sIyzwihem__tz6rEQHYNh9w
51pJGZbKMXbNObToV36XlWqd7RUT.UR2gdFE6gIOqs.E1ZdTDNNYMb2uu0GaUHA0
wzDcalnfDqdjjnxGuKm2GSv6K9eodTWuKtFolkX8NhQta7cF_Pew5Hme_GG_ij48kwD4v
2z7qRBhsRPSLILXr3ILHCAl_SuafBGTUiPqPrErkHRhdenBjtGtyUhjx.1rwu2k5juXLbfN.M
oW9yC1gYPBeLLmF6PUxvrNlORaDrRrgiP0f1KfKMA3zeV&v=2; FPS=dl; 
FPCK2=AgBM5Z4QAGO5EAAdLBAARqoQAG1Y; HP=1 

 

# REFERER..: http://br.yahoo.com/ 

# [SUB-SESSION] 

== RESPONSE == 

# ID.....: 146 

# URL....: 
http://br.yahoo.com/p.gif;_ylc=X1MDMjE0MjE3MDc3MgRfcgMyBGl0YwMyBGxkAzAEbH
R4dAN5YWhvb19ob3YEb3duA1kEcG9zAzAEc2VjA3lsb2dvBHNsawN5YWhvb19ob3Y-
?t=0.4264259631064159 

# TIME...: 21:48:06 

# HEADERS: 

HTTP/1.1 204 No Content 

Content-Type: text/plain 

Cache-Control: no-cache 

pragma: no-cache 

Expires: Fri, 15 Apr 1994 00:00:00 GMT 

Content-Length: 0 

Date: Thu, 18 Nov 2010 21:48:06 GMT 

Age: 0 

Server: YTS/1.18.5 

Connection: close 

== SESSION COMPLETE == 

# ID...: 146 

# URL..: 
http://br.yahoo.com/p.gif;_ylc=X1MDMjE0MjE3MDc3MgRfcgMyBGl0YwMyBGxkAzAEbH
R4dAN5YWhvb19ob3YEb3duA1kEcG9zAzAEc2VjA3lsb2dvBHNsawN5YWhvb19ob3Y-
?t=0.4264259631064159 
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== REQUEST == 

# ID.......: 105 

# URL......: http://ds.serving-sys.com/BurstingRes//Site-4805/Type-2/e5c20016-960d-
49a8-a734-38c35e16822c.swf?ebDomain=bs.serving-ys.com&ebAdID=3750602&cp= 
http://ds.servingys.com/BurstingCachedScripts//Res/ebV54_&ebIntTime=http://ds.serving
sys.com/BurstingCachedScripts//Res/ebInteractionTimeV62_12.swf&ebDCPipe=http://bs
.serving-sys.com/BurstingPipe/BurstingDataCapturePipe.asp&ebResourcePath=http://ds 
.servingsys.com/BurstingRes//&ebCampaignID=123849&ebStreamingAppURL=rtmp%3A
//cp16207.edgefcs.net/ondemand&ebStreamVirtualPath=Res/Site-4805/&ebAdIdentifier= 
gEbBanners[0].displayUnit_3750602&ebResPath=http%3A//ds.serving-sys.com/Bursting 
//&ebLC=gEbBanners[0].displayUnit_ebRichFlash_3750602 

# TIME.....: 20:27:43  

# HEADERS..: 

GET /BurstingRes//Site-4805/Type-2/e5c20016-960d-49a8-a734-
38c35e16822c.swf?ebDomain=bs.serving-
sys.com&ebAdID=3750602&cp=http://ds.serving-
sys.com/BurstingCachedScripts//Res/ebV54_&ebIntTime=http://ds.serving-
sys.com/BurstingCachedScripts//Res/ebInteractionTimeV62_12.swf&ebDCPipe=http://bs
.serving-
sys.com/BurstingPipe/BurstingDataCapturePipe.asp&ebResourcePath=http://ds.serving-
sys.com/BurstingRes//&ebCampaignID=123849&ebStreamingAppURL=rtmp%3A//cp162
07.edgefcs.net/ondemand&ebStreamVirtualPath=Res/Site-
4805/&ebAdIdentifier=gEbBanners[0].displayUnit_3750602&ebResPath=http%3A//ds.ser
ving-sys.com/BurstingRes//&ebLC=gEbBanners[0].displayUnit_ebRichFlash_3750602 
HTTP/1.1 

Host: ds.serving-sys.com 

User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; pt-BR; rv:1.9.2.12) 
Gecko/20101026 Firefox/3.6.12 

Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 

Accept-Language: pt-br,pt;q=0.8,en-us;q=0.5,en;q=0.3 

Accept-Encoding: gzip,deflate 

Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7 

Keep-Alive: 115 

Proxy-Connection: keep-alive 

Referer: http://bs.serving-
sys.com/BurstingPipe/adServer.bs?cn=rsb&c=28&pli=1846795&PluID=0&w=300&h=250
&ord=1290119256&ifrm=2&ncu=$$http://br.ard.yahoo.com/SIG=15ubvhv8e/M=2001268
52.202020916.203300542.201479742/D=brfin/S=1184300002:LREC/Y=BR/EXP=12901
26456/L=jLGul8iYqKx44.vdTMtE8CQLlqEBDkzlqFgAATLo/B=.hMyH8iYqDo-
/J=1290119256083854/K=1uofnf9TPOy6wY_gE3yWYw/A=201135282/R=0/SIG=1266m
7m25/*http://bs.serving-sys.com/BurstingPipe/adServer.bs?cn=rdp&jumpurl=$$ 

http://ds.serving-sys.com/BurstingRes/Site-4805/Type-2/e5c20016-960d-49a8-a734-38c35e16822c.swf?ebDomain=bs.serving-ys.com&ebAdID=3750602&cp
http://ds.serving-sys.com/BurstingRes/Site-4805/Type-2/e5c20016-960d-49a8-a734-38c35e16822c.swf?ebDomain=bs.serving-ys.com&ebAdID=3750602&cp
http://ds.servingys.com/BurstingCachedScripts/Res/ebV54_&ebIntTime=http:/ds.servingsys.com/BurstingCachedScripts/Res/ebInteractionTimeV62_12.swf&ebDCPipe=http:/bs.serving-sys.com/BurstingPipe/BurstingDataCapturePipe.asp&ebResourcePath=http:/ds
http://ds.servingys.com/BurstingCachedScripts/Res/ebV54_&ebIntTime=http:/ds.servingsys.com/BurstingCachedScripts/Res/ebInteractionTimeV62_12.swf&ebDCPipe=http:/bs.serving-sys.com/BurstingPipe/BurstingDataCapturePipe.asp&ebResourcePath=http:/ds
http://ds.servingys.com/BurstingCachedScripts/Res/ebV54_&ebIntTime=http:/ds.servingsys.com/BurstingCachedScripts/Res/ebInteractionTimeV62_12.swf&ebDCPipe=http:/bs.serving-sys.com/BurstingPipe/BurstingDataCapturePipe.asp&ebResourcePath=http:/ds


112 
 

Cookie: A2=eJ0P9HK207X70000g410ry; B2=7bXE0g410ry; C3=0tQOg410ry0000010_; 
D3=0tQO00NUg410ry; E2=07X7g410ry; u2=11298f2a-a89f-4c6d-aa30-
84c5239873433E.04g; u3=1 

 

# REFERER..: http://bs.serving-
sys.com/BurstingPipe/adServer.bs?cn=rsb&c=28&pli=1846795&PluID=0&w=300&h=250
&ord=1290119256&ifrm=2&ncu=$$http://br.ard.yahoo.com/SIG=15ubvhv8e/M=2001268
52.202020916.203300542.201479742/D=brfin/S=1184300002:LREC/Y=BR/EXP=12901
26456/L=jLGul8iYqKx44.vdTMtE8CQLlqEBDkzlqFgAATLo/B=.hMyH8iYqDo-
/J=1290119256083854/K=1uofnf9TPOy6wY_gE3yWYw/A=201135282/R=0/SIG=1266m
7m25/*http://bs.serving-sys.com/BurstingPipe/adServer.bs?cn=rdp&jumpurl=$$ 

# [SUB-SESSION] 

== SESSION COMPLETE == 

# ID...: 105 

# URL..: http://ds.serving-sys.com/BurstingRes//Site-4805/Type-2/e5c20016-960d-49a8-
a734-38c35e16822c.swf?ebDomain=bs.serving-
sys.com&ebAdID=3750602&cp=http://ds.serving-
sys.com/BurstingCachedScripts//Res/ebV54_&ebIntTime=http://ds.serving-
sys.com/BurstingCachedScripts//Res/ebInteractionTimeV62_12.swf&ebDCPipe=http://bs
.serving-
sys.com/BurstingPipe/BurstingDataCapturePipe.asp&ebResourcePath=http://ds.serving-
sys.com/BurstingRes//&ebCampaignID=123849&ebStreamingAppURL=rtmp%3A//cp162
07.edgefcs.net/ondemand&ebStreamVirtualPath=Res/Site-
4805/&ebAdIdentifier=gEbBanners[0].displayUnit_3750602&ebResPath=http%3A//ds.ser
ving-sys.com/BurstingRes//&ebLC=gEbBanners[0].displayUnit_ebRichFlash_3750602 

Connection: close 

 


