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Desde que o termo foi usado 

pela primeira vez, em 2001, 

pelo cientista da web M i -

chael K. Bergmann, muito 

se tem falado a respeito da deep web, 

a rede profunda, considerada muito 

maior do que a chamada "web da su

perfície". "A rede rastreável é somente 

a ponta do iceberg", diz Anand Rajara-

man, cofundador da Kosmix, empresa 

de mecanismos de busca na deep web 

(DW). As estimativas sobre o tamanho 

dessa rede invisível não são exatas, mas 

calcula-se que os mecanismos de bus

cas trazem à tona entre 10% e 20% do 

total que existe na internet. O restante 

fica armazenado nessa rede obscura e 

muitas vezes perigosa. 

"A deep web é composta pela grande 

quantidade de informação postada his

toricamente na internet e que, por inca

pacidade técnica, não foi catalogada ou 

atualizada pelos mecanismos de busca", 

afirma Alfonso A. Kejaya Muñoz, da Se-

curity Researcher da McAfee, do Chile. 

Segundo ele, navegar na deep web é co

mo dar um salto em direção ao passado, 

quando não existiam portais nem meca

nismos de busca. Encontrar algo é difí

cil e exige conhecimentos de informática 

no mínimo intermediários. É necessário 

anotar os endereços dos sites ou salvá-

-los nos favoritos, ou ter uma memória 

capaz de recordar nomes como SdddE-

EDOHII Ddddgmomiunw.onion. 

De acordo com o especialista chileno, 

o que hoje é chamado de deep web era, 

nos anos 1990, conhecido como hidden 

web. "Há quem afirme que a origem des

sa rede está ligada à criação, pelo Labo

ratório de Pesquisa Naval dos Estados 

Unidos, do projeto Onion Routing, o pri

meiro passo para o que hoje conhecemos 

como o Projeto Tor", afirma Munõz. 

Tor (www.torproject.org) é a porta 

http://www.torproject.org
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de entrada principal para a deep web. 

O grupo funciona com uma ferramen

ta que encripta sucessivamente as in 

formações do usuário e as envia a um 

grande número de servidores em todo 

o mundo. Esta técnica impede que tanto 

as informações quanto o usuário sejam 

rastreados. O Tor tem ainda um banco 

de endereços úteis para o usuário come

çar a se deslocar pelo espaço desconhe

cido da deep web; sem ele, vê-se apenas 

uma tela em branco. 

Ao explorador, a deep web oferece 

um cardápio que inclui desde a mais 

inocente informação até as que consti

tuem graves ameaças à sociedade. Nes

ta rede estão as intranets privadas, pági

nas protegidas com senha, documentos 

em formatos não indexáveis, enciclopé

dias, dicionários, revistas etc. Para Sat-

namNarang, gerente da Symantec Secu-

rity Response, as características ocultas 

da deep web a tornam um lugar espe

cialmente atraente para atividades que 

desejam permanecer no anonimato. Os 

criminosos cibernéticos se reúnem em 

lugares como fóruns privados, em que o 

acesso é restrito. 

Muitos usuários estão familiarizados 

com o lado mais obscuro da internet tra

dicional, como baixar músicas de for

ma ilegal, encontrar o último lançamen

to do cinema sem ter que pagar nada, ou 

até como conseguir medicamentos sem 

receita médica, fazendo um pagamento 

extra. Mas a deep web vai muito além: 

abriga sites de pornografia infantil, tráfi

co de armas, intercâmbio de drogas, con

tratação de assassinos de aluguel, pros

titutas, terrorismo e um longo et cetera 

que constitui o maior mercado negro já 

conhecido pela humanidade. 

"Na deep web encontram-se sites que 

vendem cartões de crédito roubados, 

equipamentos de clonagem de cartões 

por meio de caixas eletrônicos, drogas 

como cocaína e outras", afirma Dmitry 

Bestuzhev, diretor da equipe de analistas 

da Kaspersky Lab. 

Mas nem todos os usos são "malig

nos". O Wikileaks, por exemplo, operou, 

durante muito tempo, em um sistema 

da deep web, antes de se tornar públi

co. Hoje quem quiser fazer uma denún

cia de algum possível delito ou fornecer 

informações ao Wikileaks pode fazê-lo 

publicando na deep web. 

Outro caso é o grupo Anonymous, 

que, como o Tor, organizou massivos 

ataques a todo tipo de organização, uti

lizando a rede tanto para se organizar co

mo para realizar ações mais "diretas". 

É claro que, mais cedo ou mais tarde, 

governos e agências de segurança volta

riam os olhos para este submundo da in

formática. Um dos exemplos mais recen

tes é o da unidade de controle de drogas 

da Austrália, que deu início a operações 

de interceptação de transações feitas pe

la Silk Road, a web secreta de compra e 

venda de todo tipo de droga. O proble

ma é que é possível interceptar as tran

sações, mas desmantelar a rede ou ras

trear seus usuários é quase impossível. 

Outra ação recente foi tomada pelo go

verno da Etiópia, que afirmou ter ins

talado sistemas de segurança que blo

queiam o acesso ao Tor, para evitar as 

atividades ilegais. 

No ano passado, em meio ao turbilhão 

de informações e protestos gerados pe

lo projeto de lei Sopa, de combate à pira

taria on-line, passou relativamente des

percebida a seção que tornava "ilegais as 

tentativas de desviar ou ter acesso a sites 

bloqueados mediante ferramentas de en-

criptação". Algo que afetava diretamente 

o Tor, cujos membros expressaram preo

cupação diante do tema. 

Mas os governos e as polícias não es

tão só interessados em destruir e restrin

gir essas redes. Segundo um artigo da 

Wired, a Agência Nacional de Seguran

ça (NSA na sigla em inglês) tem planos 

de utilizar a deep web para fazer ciberes-

pionagem. "No emaranhado de informa

ções que podem ser rastreadas na deep 

web, é possível até encontrar documen

tos secretos de inimigos potenciais e de

clarados", indicava um relatório de segu

rança da agência em 2010. O problema 

é identificar e extrair informações úteis 

entre as milhares de unidades de infor

mação da deep web. Uma tarefa à altura 

do Grande Irmão. 

Text Box
Fonte: América Economia, São Paulo, n. 424, p. 80-81, jun. 2013.




