
Invasores miram centro nervoso da rede  
Ted Bridis, da Associated Press 
 
Uma variedade inédita de ataques com poder acima da média pode subjugar portais populares e 
interromper serviços de e-mail explorando fraquezas dos computadores responsáveis pelo tráfego 
da internet, dizem os pesquisadores de segurança digital. 
 
Detectados pela primeira vez no final do ano passado, os novos ataques enviam enormes 
quantidades de dados falsos para os computadores das empresas, que, mesmo usando 
tecnologias de defesa, não conseguem administrar a enxurrada de informação. 
 
Em um dos primeiros casos analisados, o invasor aparentemente tomou conta de um servidor de 
endereços da internet, na África do Sul, e corrompeu todo o conteúdo armazenado. 
Os servidores são as máquinas responsáveis por, entre outras tarefas, direcionar o tráfego da 
internet. 
 
No caso, o invasor enviou requisições falsas que comprometeram o computador principal da 
empresa, obrigando-o a enviar novas ondas de dados falsos assim que recebesse ordens 
externas. 
 
Tendência de crescimento 
 
Especialistas estimam que, nas últimas semanas, pelo menos 1.500 ataques desse tipo 
derrubaram brevemente algum site comercial, provedor de internet ou empresa de infra-estrutura 
de rede. As ofensivas são tão focadas em seus alvos, que a maioria dos internautas simplesmente 
não percebe seus efeitos. 
 
O chefe de segurança da VeriSign (www.verisign.com), Ken Silva, compara a escala dos novos 
ataques aos danos causados em outubro de 2002, quando nove dos 13 servidores principais da 
internet foram afetados por um poderoso atentado eletrônico. 
 
"Em magnitude, esses ataques são bem maiores do que os que ocorreram em 2002", diz Silva. 
O especialista diz que, no início deste ano, os invasores usaram apenas 6% dos servidores de 
endereços para inundar suas vítimas. No total, existe mais de 1 milhão de máquinas desse tipo. 
Ainda assim, os ataques ultrapassaram velocidades de 8 Gigabits por segundo no envio de dados 
o que denota um poder notável aos assaltos. "Isso seria como o Katrina das tempestades on-line", 
compara Silva. 
 
Em dezembro último, o Cert (www.us-cert.gov), órgão norte-americano de combate a 
emergências eletrônicas, em parceria com o Departamento de Segurança Nacional dos EUA 
(www.dhs.gov), alertou os engenheiros de rede para redobrar os cuidados com as configurações 
dos servidores de endereço. Eles classificaram os ataques como "incômodos" porque podem afetar 
diretamente o tráfego da internet. 
 
Já os especialistas preferiram batizar a técnica de "distributed reflector denial of service" ou, em 
uma tradução aproximada para o português, um ataque distribuído de negação de serviço.  
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