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Jailbreak nao e pirataria e também 
não é desbloquear aparelhos para usar 
em qualquer operadora (leia mais 
sobre isso no boxe da página ao lado). 
“Jailbreak é o usuário ganhar controle 
total sobre o aparelho. Com isso, ele 
consegue personalizá-lo como quiser, 
sem ficar preso às restrições ditadas 
pela Apple”, resume Pedro 
Franceschi, um jovem de 16 anos que 
ficou mundialmente conhecido por 
ter conseguido traduzir o/a assistente 
pessoal Siri para o português. 
“Desenvolver o que quiser para o iOS, 
sem ficar restrito às regras da Apple, é 
fantástico”, explica.

Com o aparelho jailbroken (não 
há um termo específico em portu
guês para quando o dispositivo é 
liberado), é possível fazer muitas 
coisas. Existe um vídeo que mostra 
100 razões para realizar o procedi
mento (veja em http://bit.ly/ 
ZgCxsõ). E não são apenas modifi
cações para geeks, há realmente 
muita coisa interessante e útil.

Além de aplicativos propriamente 
ditos, o maior sucesso da Cydia (a prin
cipal loja alternativa de softwares para 
iOS) são os tweaks (veja o glossário na

milhões de pessoas não podem estar 
erradas, não é mesmo? Pois esse é o 
número de usuários de dispositivos 
iOS que baixaram e instalaram uma 
nova ferramenta de jailbreak em ape
nas no dia do seu lançamento, no iní
cio de fevereiro último. Segundo esti
mativas, são mais de 10 milhões de 
pessoas ao redor do mundo que já fize
ram o jailbreak em seus aparelhos.

 Éclaro que esse número, apesar de 
grandioso, não chega perto do total de 
dispositivos já vendidos, mais de 500 
milhões, segundo informações divul
gadas pela Apple no começo de 2013. 
Mesmo assim, isso mostra que muita 
gente está interessada em não ficar 
presa às regras impostas pela empre
sa sobre o que é possível instalar em 
seus iPhones, iPods touch ou iPads.

página 22), modificações no sistema 
operacional que permitem, entre outras 
coisas, ter cinco ícones no dock, mudar 
de telas sem o uso do botão Início, reno- 
mear programas entre outras coisas. Ao 
todo, existem mais de 300 mil temas, 
tweaks e aplicativos disponíveis para 
quem faz o jailbreak. Já na App Store 
oficial, são mais de 775 mil (números de 
janeiro de 2013), cerca de 300 mil ape
nas para o iPad.

O primeiro jailbreak foi lançado prati
camente junto com o iPhone original. 
Na verdade, consistia apenas das ferra
mentas para desbloqueio. Quando saiu o 
iPhone OS (como o sistema era chama
do na época) 1.1.1, o jailbreak começou a 
decolar. No total eram 74 passos (!) para 
instalar o hack. Não impressiona que 
naquele tempo nem todo mundo tinha 
paciência e coragem para fazer o proce
dimento. Empresas se especializaram 
em fazer o processo (cobrando por isso, 
claro), considerado necessário para se 
desbloquear o aparelho para ser usado 

em outros países que não os EUA.
Com o passar do tempo, novas fer
ramentas foram lançadas, simplifi
cando o processo. E cada vez que a 
Apple atualiza o iOS, começa a corre
ria dos hackers para encontrar um 

novo meio de liberar os aparelhos.
O jailbreak se aproveita de vulnera- 
bilidades e falhas do sistema opera
cional para ser instalado, liberando o 
acesso ao root. Isso é feito quando o 
dispositivo inicia (chamado boot). O 
kernel (núcleo) original é alterado 
com patchs (modificações) que usam 
os bugs para abrir as portas do iOS. 
Um dos mais famosos, o sitejailbreak- 
me.com usava um problema no render 
de PDF do Safari para modificar o 
iOS. É a partir daí que é possível então 
instalar os repositórios com aplicati
vos e modificações que não passaram 

pelo crivo da App Store.
Desde 2007 foram lançadas diversas 
ferramentas para jailbreak. O iPhone 
Dev Team é um dos grupos de hackers 
mais famosos, responsáveis pelo 
Pwnage Tool, o primeiro jaiilbreak para 
o iPhone 3G. Depois dele, eles criaram o
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http://bit.ly/


redsnOw, um método simplificado 
direcionado aos usuários que não que
riam entender como se criar um arqui
vo de firmware personalizado.

Outros aplicativos para Mac e 
Windows que também fazem o jail- 
break do iOS são o purpleraln e o 
blackraln (criados por GeoHot, o 
primeiro a desbloquear o iPhone), 
greenpoisOn (do grupo Chronic Dev 
Team) e Absinthe, uma colaboração 
de iPhone Dev Team, Chronicle Dev 
Team e do hacker pod2go. O mais 
recente é o evasiOn, criado pelo 
grupo que se chama evad3rs. Foi 
essa a ferramenta de jailbreak bai
xada por 7 milhões de pessoas no 
primeiro dia. “A popularidade do 
evasiOn assustou até os próprios 
hackers que criaram o projeto”, 
revelou Pedro Franceschi.

Existem dois tipos de jailbreak, 
chamados Tethered e Unthetered. O 
primeiro precisa de um computador 
para instalar o jailbreak toda vez

que o dispositivo é reiniciado. Isso 
significa que desligar o iPhone/iPod 
touch/iPad por qualquer motivo 
(por exemplo, ficar sem bateria) 
removia o jailbreak. Não é conside
rado o processo ideal, pelos motivos 
óbvios. Já o método Unthetered não 
precisa do computador depois de 
instalado o jailbreak, pois as modi
ficações ficam permanentes no ker- 
nel do sistema.

Se o jailbreak usa falhas e problemas 
no iOS, fazê-lo não vai deixar o apare
lho vulnerável? Na teoria, sim. 
“Ameaças sempre existem”, diz Pedro 
Franceschi. “Mas é importante saber 
que todo o conteúdo que está na Cydia 
passa por uma aprovação dos coorde
nadores dos repositórios nos quais 
esse conteúdo está hospedado”, expli

ca o desenvolvedor.
“No jailbreak atual (para o iOS
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6.1), foram utilizadas várias peque
nas falhas de segurança da arquite
tura UNIX na qual o sistema móvel 
da Apple é baseado, em vez de uma 
única grande falha como normal
mente ocorre”, conta Pedro 
Franceschi. Segundo o desenvolve
dor, a necessidade de se utilizar uma 
técnica de ataque “consideravel
mente diferente das anteriores mos
tra como a Apple está cada vez mais 
fechando o cerco - e como os hacke- 
rs precisam procurar falhas mais 
engenhosas e complexas para per
mitir ojailbreak”.

Por conta disso, a Apple não quer 
correr riscos. Em sua página de 
suporte (http://bit.ly/15t5t41), a 
empresa avisa sobre os perigos de se 
fazer ojailbreak no iOS. Entre os 
mais graves estão o de retirar prote
ções contra roubo de dados pessoais

e a instalação de malware, instabili
dade, travamentos frequentes e 
redução do tempo de bateria.

Existe um caso famoso de um 
worm (tipo de vírus que se multiplica 
sozinho para infectar outros compu
tadores) para iOS que foi usado para 
mostrar os problemas de segurança 
de dispositivos que fizeram ojailbre
ak. Um jovem australiano de 21 anos 
criou esse vírus em 2009 e afirmou 
que a intenção era mostrar como ins
talar um serviço SSH (Secure Shell, 
um protocolo de rede que permite 
conexão remota para a execução de 
comandos) permitiria ataques exter
nos. Houve também um caso na 
Holanda, quando dados bancários 
foram subtraídos de iPhones com 
jailbreak. Desde então, não há casos 
de problemas graves envolvendo 
modificações no iOS.

Existem diversos métodos àejailbre- 
ak disponíveis, alguns restritos a ver
sões espzecíficas. Por exemplo o 
Absinthe só funciona com o iOS 5.1.1, 
enquanto o redsnOw vai desde o iOS 
4.1 ao 6.1. Até o fechamento dessa edi
ção, ainda não havia saído uma atua
lização do iOS (a 6.1.3) que, segundo a 
Apple, fecharia as brechas de segu
rança usadas pelos hackers, deixando 
ojailbreak inutilizável. “É um jogo de 
gato e rato. Tentamos ficar à frente. 
As pessoas vão tentar invadir, e é 
nosso trabalho impedi-los de fazer 

isso”, disse Steve Jobs em 2007.
A internet está repleta de receitas 
de como se fazer ojailbreak nos dispo
sitivos iOS. Preferimos não ensinar 
nenhuma delas. Quem quiser, deve 
fazer por sua conta e risco.
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Como já dissemos, o uso dejailbreak não é 
considerado um crime. “Não existe 
nenhum tipo penal que enquadre a condu
ta d ejailbreak, e tão pouco podemos 
enquadrar a conduta como ilícito civil, 
nos termos do art. 186 do Código Civil”, 
conta Raphael Chaia. Mas isso não quer 
dizer que não existam sanções para quem 
realiza ojailbreak.

De acordo com Chaia, modificar o iOS 
infringe o contrato de licença de uso. 
“Quando iniciamos um dispositivo com 
iOS pela primeira vez, passamos por todo 
o processo de registro de uma Apple ID. 
Nesse ínterim, somos apresentados aos 
termos de uso da empresa, e lá, existe a 
cláusula que proíbe a mudança ou ações 
que colaborem com a alteração do softwa
re que roda no aparelho. O aceite destes 
termos equivale ao aceite de um contrato, 
no qual se assumem deveres, e se garan
tem direitos ao usuário”, explica. Ao fazer 
ojailbreak, esse contrato é quebrado e a 
empresa não se vê mais obrigada a aceitá 
-lo em garantia por qualquer problema 
causado (ou não) pelo jailbreak. “Os ter
mos de uso da Apple eximem a empresa de 
qualquer responsabilidade sobre o apare
lho com o ato do desbloqueio. Esse é um 
ponto interessante e que pode fomentar 
boas discussões, já que nesse caso, seria 
irrelevante provar que um eventual defei
to ocorrido no aparelho ocorreu em razão 
do jailbreak-, o simples fato de se ter reali
zado o procedimento já mata a garantia”, 
conclui o professor de Direito Informático 
da Universidade Católica Dom Bosco.

Veja bem: ojailbreak não é algo definiti
vo, basta reiniciar o iPhone/iPod touch/ 
iPad usando o iTunes (ou diretamente no 
aparelho) para que ele seja apagado e tudo 
volte a ser como o original de fábrica. Não 
há como a Apple saber se havia ou não um 
jailbreak instalado no dispositivo; se por 
algum motivo não for possível reverter ao 
estado padrão, não adianta levar a uma 
assistência autorizada, pois a Apple não 
vai se responsabilizar por nada.

Por conta disso, fazer o jailbreak vai, 
como já dissemos antes, por conta e risco 
de cada usuário. “Pode ser que o usuário 
acabe com um peso de papel de mais de 
R$ 2 mil na mão”, alerta o advogado 
Raphael Chaia. 

 Ojailbreak, em si, é gratuito, isto é, nin
guém cobra pelo download das ferramen
tas para realizar o processo (alguns até 
aceitam doações, mas não é a praxe). A 
loja Cydia (que é instalada automatica
mente) também não cobra pela adição de 
outros repositórios. Mas e o resto, é tudo 
de graça também?

Assim como a App Store, a Cydia 
Store tem de tudo, de aplicativos e twe- 
aks gratuitos até pagos. Os preços 
variam bastante, assim como na loja 
oficial. E tem gente ganhando dinheiro 
com isso. “Meu projeto Quasar já ren
deu uma boa grana em quase um ano de 
existência”, conta Pedro Franceschi. O 
Quasar é um tweak que permite ter 
janelas no iPad, como se ele fosse um 
Mac. “Isso, a Apple não permite fazer, 
por isso é legal ter o jailbreak”, diz 
Franceschi, que começou a programar 
para iOS em 2009, mas nunca desenvol
veu algo para a App Store.

O modelo de negócios é parecido com o da 
Apple: desenvolvedores podem cobrar pelos 
seus projetos, com uma divisão de renda de 
30% para a loja e 70% para o criador do sof
tware. “A comunidade em volta dos projetos 
pagos do jailbreak é enorme, e a pirataria, 
além de cair cada vez mais, é desencorajada 
pelos próprios usuários”, revela Franceschi.
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Caixa de texto
Fonte: Mac+, São Paulo, n. 82, p. 16-22, mar. 2013.




