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DPR/IO

SOC

CSIRT N1 N2 *

NOC

N1 N2

Infra

N1 N2

Apps

N1 N2

Estrutura

CSIRT – 100% próprio – 8 x 5
N1 – 100% terceiros – 24 x 7
N2 – próprio e terceiros – 8 x 5 + sobreaviso
* N2 do SOC: 100% terceiros sem sobreaviso



CSIRT



Tecnologia

SEGURANÇA
• Firewall – Check Point + Palo Alto
• IPS – Cisco
• Antimalware - McAfee
• SIEM - IBM
• Honeypot – CERT.br
• Proxy - Cisco
• Antispam – Cisco

REDE
• Multiplex (operação)
• Switches, Roteadores
• PRTG (operação) e NetXMS (core + datacenter)



Honeypots Distribuídos

Este projeto, mantido pelo CERT.br, tem o 
objetivo de aumentar a capacidade de 
detecção de incidentes, correlação de eventos 
e determinação de tendências de ataques no 
espaço cibernético brasileiro. É mantida uma 
rede distribuída de honeypots de baixa 
interatividade (Honeyd), cobrindo uma 
quantidade razoável do espaço de endereços 
IP da Internet no Brasil desde 01/01/2017.
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Operativa



Integrações e Monitoramento



Integrações e Monitoramento



Correlações de Eventos



Casos de uso - Honeypot

Netflows
Logs de acessos: syslog, users,
passwords, URLs



Casos de uso - Firewalls

• Permissões e bloqueios
• Aplicações de regras
• Auditoria em geral

Missão-crítica
• Regras mais restritivas 

para operação
• Controle de acessos
• Commits

<14>Aug 13 09:39:48 FW-CEMIG-CORP-01
1,2019/08/13
09:39:48,001701009830,SYSTEM,general,0,2019/08/
13
09:39:48,,general,,0,0,general,informational,Us
er jose.lopes
logged in via Web from 10.2.xxx.yyy using
https,17023830,0x8000000000000000,0,0,0,0,,FW-
CEMIG-CORP-01

<14>Aug 13 10:50:42 FW-CEMIG-CORP-01 Path: 
2019/08/13 10:50:42
Type:CONFIG Action_type:commit Device:FW-CEMIG-
CORP-01
User:pwi_adm\jose.lopes IP_src:10.2.xxx.yyy
Client:Web
Time:2019/08/13 10:50:42 [Before: After: ]



Casos de uso - Incidente

• Falha de integração entre aplicações



Lições

Problemas:
a. Sombreamento de tarefas e de responsabilidade entre as equipes Conectividade e 

Telecomunicações
b. Um time único para tratar redes e segurança trabalhando de maneira reativa.
c. Ferramentas de segurança operadas isoladamente.

Soluções:
a. As equipes passaram a ocupar o mesmo espaço físico. O times foram integrados no 

NOC responsável por toda a operação de rede e telecomunicações.
b. Foi formalizado o SOC com atribuição exclusiva para a operação da segurança 

atuando de forma proativa.
c. O SIEM, que era usado apenas para compliance SOX, passou a ser usado como 

ferramenta de gestão de segurança integrando e correlacionando eventos das 
ferramentas de segurança.



Desafios

• Inventário de segurança: cadastro das ferramentas no BDGC, para melhor 
controle e gestão.

• Revisões de regras em firewalls, proxies, NAC e SIEM.

• Matriz de acessos: mapeamento e ajustes de regras de acessos por perfis.

• Inteligência: apontamento de flows para o SIEM e integração com o MISP.



Desafios
Segurança Cibernética para a Operação do Sistema Interligado 
Nacional – SIN – proposta de controles

• Operação do ambiente 24x7
• Monitoramento 24x7
• Interação com COS
• Mecanismos e plano de resposta a incidentes
• Procedimentos de segurança
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