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Motivação - Incidentes de segurança na UFRJ

● São monitorados e tratados pela Superintendência de 
Tecnologia da Informação - TIC

● Parceria com a RNP para a detecção de incidentes
● No ano de 2018, detectamos um novo padrão de 

ataque a UFRJ
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Motivação

● Entre janeiro e fevereiro de 2018 a UFRJ recebeu uma 
série de ataques de mineração de criptomoedas

○ Os ataques de mineração foram uma grande 
parcela dos incidentes nesse intervalo

● Esse tipo de ataque recebe o nome de cryptojacking
● Estimamos que uma máquina infectada concederia ao 

atacante valores entre R$0,2 e R$5,61 diariamente
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Criptomoedas

● Representam uma forma de converter energia em 
meio de troca
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Criptomoedas

● Como uma criptomoeda funciona?
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Mineração em infraestruturas públicas

● As infraestruturas públicas são suscetíveis a ataques 
de mineração devido ao fato de:

○ Usuários terem acesso às máquinas
○ Apresentarem um grande número de hosts
○ As equipes em geral serem reduzidas e/ou 

pouco especializadas
○ Terem energia elétrica abundante e internet

● Energia é o principal atrativo para um minerador
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Problema a ser tratado

1 - Como identificar ataques de mineração em 
infraestruturas públicas?
2 - Como medir os impactos desses ataques?
3 - Como mitigar esses ataques?
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Proposta do trabalho

1 - Propomos um modelo de gasto gerados pelos gatos
2 - Propomos uma forma de detectar esses ataques
3 - Propomos uma forma de mitigar esses ataques
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Contribuições do trabalho

1 - Foi descoberto que mineração ilegal de criptomoedas é 
prevalente
2 - Os custos e ganhos advindos da mineração ilegal foram 
estimados
3 - São propostas novas formas de descobrir e mitigar a 
mineração ilegal
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Como medir os impactos desses ataques?

● A remuneração estimada do ataque foi emulada em 
laboratório

● As configurações de máquinas foram baseadas nos 
lotes que a UFRJ costuma comprar em licitações

● A escolha da simulação com Monero fez-se devido o 
alto número de casos dentro da UFRJ
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Configuração das máquinas dos experimentos 

Tabela 1: Configuração das máquinas para os experimentos
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Estimativa dos ganhos 

Tabela 2: Resultados dos experimentos de mineração
19



Descoberta dos ataques de mineração

● A descoberta de ataques de mineração começa com a 
notificação  de que uma máquina se comunica com 
uma mining pool

● Uma mining pool é um cluster de máquinas 
mineradoras

● Outra forma de descobrir é pelo tráfego anômalo da 
rede

20



Descoberta dos ataques de mineração

● Depois de descoberta a mineração, fazemos uma 
perícia física nas máquinas

● Em um caso particular, um funcionário da instituição 
era o atacante

● Em outro caso particular, a máquina era um banco de 
dados (que não estava em atividade) do SIGA
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Mineração em infraestruturas públicas - Caso da UFRJ
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Mitigação - Caso da UFRJ

1. Restauração de  backups não comprometidos, caso 
existam;

2. Remoção de worms e malwares;
3. Bloqueio dos IPs de mining pools e de sites de 

mineradoras.
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Trabalhos relacionados

[Segura 2018], [Ruth et al. 2018],
[Hong et al. 2018], [ Kharraz et al. 
2019], [Zimba and Wang 2018]

Descrevem que o usuário foi 
infectado por um worm ou 
acessou uma página com um 
script de mineração

Nesse trabalho, consideramos 
que o usuário tem acesso físico 
às máquinas e pode se tornar 
um atacante
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Trabalhos Futuros

1. Detector automático de ataques de mineração
2. Como melhorar a detecção desses ataques
3. Monetização da mineração em benefício público
4. A prevalência de fazendas ilegais de mineração em 

favelas ou outras instituições e seus impactos
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Como eu sei que eu não estou minerando?

1. Preste atenção no processamento do seu computador
2. Se estiver sentindo os navegadores pesados, fique 

atento
3. Não se engane, aplicativos de celular também podem 

ter mineradores
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Perguntas?

OBRIGADO
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