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RESUMO 

Smartphones, tablets e telefones celulares utilizando o sistema operacional Android fazem parte de 
uma realidade que há poucos anos atrás não existia. Atualmente, existem milhares de pessoas 
utilizando essa tecnologia. O uso dessa nova plataforma, agregado aos serviços disponibilizados 
pelas operadoras de telefonia celular e a constante evolução do hardware lançados pelos fabricantes 
de aparelhos, faz com que os atuais equipamentos que utilizam o sistema operacional Android 
tornem-se um valioso repositório de informações. Do ponto de vista da analise forense, esses 
equipamentos tornaram-se um grande desafio na busca de arquivos e informações do proprietário 
que podem assim materializar um delito ou simplesmente comprovar o seu envolvimento em atos que 
estão em investigação policial ou empresarial. O objetivo deste trabalho é aplicar as técnicas forenses 
existentes com maior aderência possível às particularidades do sistema operacional Android e nos 
dispositivos móveis, que não possuem a mesma facilidade de acesso ao seu hardware comparado a 
um desktop ou notebook, tornando assim muitas vezes um processo invasivo e com alto grau de 
complexidade. Neste artigo, foram utilizados os métodos de pericia hoje já existentes para extrair 
arquivos e informações de Smartphones, com a finalidade de demonstrar, assim, que a metodologia 
utilizada serviu para a aquisição correta e integra de dados em dispositivos móveis com o sistema 
operacional Android. 
 
Palavras-chave: Smartphones; tablet; pericia forense; aquisição de dados; Android; dispositivos 
móveis. 

 

ABSTRACT 

Smartphones, tablets and cell phones using the Android operational system are part of a reality that 
did not exist a few years ago. Currently, there are thousands of people using this technology. The use 
of this platform, together with the services supplied by the cell phone providers and the constant 
evolution of the hardware launched by the cell phone manufacturers, make the Android operational 
system devices a valuable repository of information. From the forensic analysis point of view, these 
equipment are a big challenge to the search of files and information of the owner that could materialize 
a criminal offense or simply prove his involvement in acts under police or business investigation. The 
objective of this project is to apply the existing forensic techniques, adhering as much as possible to 
the particularities of the Android operational system and the mobile devices, which do not present the 
ease of access to its hardware as a desktop or notebook, making it an invasive process and with high 
degree of complexity. In this paper, the existing investigation methods were used to extract files and 
information from Smartphones, with the aim of demonstrating that the methodology used was able to 
acquire the data properly and with integrity from mobile devices with the Android operational system. 

Keywords: Smartphones; tablet; forensic investigation; data acquisition; Android; mobile devices. 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUÇÃO 

A união dos Smartphones¹ com o sistema operacional Android que possui o seu 
código fonte aberto², permitiu que muitos aplicativos desenvolvidos por empresas e 
comunidades de software livre sejam utilizados atualmente. 

No ano de 2011, os equipamentos com Android representaram 50% das vendas de 
Smartphones (IDC Brasil, 2012) enquanto no ano de 2010 tinham apenas 15% do 
mercado nacional, em termos de mercado mundial em 2012 o sistema operacional 
Android possui 68% do total de dispositivos comercializados (Folha, 2012) dentre os 
fatores que influenciaram esses números, estão a ampliação do portfólio de 
celulares inteligentes por parte dos fabricantes e o avanço desta tecnologia. Os 
fabricantes de dispositivos móveis podem personalizar o sistema operacional 
Android, entregando ao mercado equipamentos melhores ajustados aos recursos 
que os novos hardwares disponibilizam, permitindo assim a inclusão de recursos 
próprios e exclusivos. 

Hoje em dia os sistemas operacionais Android, Symbian, iOS, Windows Phone, 
BlackBerry OS e outros disponibilizam uma serie de serviços, tais como acesso 3G, 
Wi-fi, GPS, edição e gerenciamento de documentos, e-mails, fotos e vídeos. Alguns 
desses recursos e o aumento da disponibilidade desses equipamentos fizeram com 
que houvesse um crescimento exponencial no mobile banking no ano de 2011, 
assim em um prazo de 5 a 7 anos, o mobile banking terá a mesma relevância do 
internet banking (Febraban, 2012). 

Como podemos observar suas funcionalidades são superiores a de um celular 
comum e se assemelham mais com os recursos disponibilizados por um desktop, 
tendo como diferencial a mobilidade e facilidade de manuseio, diferenciais que 
fazem destes equipamentos acessórios diários de pessoas no desenvolvimento de 
suas atividades. Diante dos fatos relacionados surge a necessidade de aplicar as 
técnicas de pericia forense existentes em um equipamento com tantos recursos e 
grande potencial de armazenamento uma vez que é possível utilizar cartões de 
memória e armazenamento na nuvem, este tipo de pericia tem ganhado força nos 
últimos anos (Olhar Digital, 2011). 

 

 

______________________ 

¹ Telefone inteligente, são híbridos entre celulares e computadores, englobam algumas das principais 
tecnologias de comunicação em somente um local: 3G, Wi-fi, GPS, e-mail, SMS e permite a 
instalação de aplicativos. 

² Redistribuição livre e com código fonte aberto o que permite a sua modificação com a finalidade de 
continua evolução do software (OpenSource.org). 



 

Sabemos hoje que este desafio já faz parte de pesquisas realizadas por outros 
colegas (SIMÃO, André Morum de L. et al. Aquisição de Evidências Digitais em 
Smartphones Android, 2011), e que desta forma algumas técnicas já foram 
desenvolvidas, tomamos assim por base desta pesquisa aplicar efetivamente 
algumas dessas técnicas em busca de evidências, sejam elas presentes nos 
dispositivos ou aquelas que já foram excluídas. 

O objetivo será aplicar as técnicas existentes, no aparelho Samsung Galaxy S II, que 
vendeu mundialmente mais de 20 milhões de unidades em apenas 10 meses 
(Samsung Eletronics, 2012), com o sistema operacional Android que como já 
mencionado, atualmente representa 50% do mercado de Smartphones, o aparelho 
periciado está atualizado para a versão 4.0.3 do sistema operacional. 

Organizamos a pesquisa em 3 tópicos:  

O primeiro item apresenta a técnica utilizada para realizar o primeiro acesso ao 
Smartphone, fazendo uma avaliação de qual nível de segurança utilizado para 
acesso ao equipamento e quanto ao sistema operacional Android.  

Em segundo lugar, é feita a apresentação do processo e técnicas periciais utilizadas 
para busca de evidencia, em forma de arquivos, e-mails, mensagens e até mesmo 
acesso a sites que possam evidenciar alguma atividade realizada.  

Num terceiro momento, são apresentadas as evidências obtidas no dispositivo 
através de técnicas já existentes tal como a localização dos principais arquivos no 
sistema operacional, onde os dados podem ser encontrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Plataforma Android 

A Android Inc. uma pequena empresa da Califórnia, criada em 2003 foi adquirida 
pelo Google no ano de 2005, posteriormente em 2007 foi formado um consórcio de 
várias empresas, chamado de Open Handset Alliance responsável pelo 
desenvolvimento do sistema operacional. O primeiro dispositivo com Android foi 
lançado em 2008 era a versão 1.0. 

Por ser um sistema operacional baseado em Linux, possui um núcleo estável e 
seguro. A figura a seguir apresenta sua arquitetura. 

 

Figura 1 – Arquitetura Android 
Fonte: (Android Developers, 2012) 

Para execução de aplicativos possui um sistema chamado Sandbox³ que atribui ao 
aplicativo uma espécie de ID permitindo que os aplicativos sejam executados 
isoladamente e separado da permissão padrão do sistema operacional. 

 

 

______________________ 

³ Mecanismo de segurança que cria um espaço virtual, para execução de aplicativos de forma segura 
e isolada do sistema operacional. 



 

O sistema possui SQLite como banco de dados, seu código é de domínio publico, 
portanto pode ser usado para qualquer finalidade comercial ou privada. Por ter sua 
biblioteca compacta funciona muito bem em equipamentos com memória limitada 
assim tornou-se preferencia como banco de dados de dispositivos móveis. 

O sistema de arquivos utilizado é o Ext4, presente de forma estável no kernel4 do 
linux 2.6.28, dentre as principais características, podemos citar o aprimoramento de 
escalabilidade, confiabilidade, desempenho e registro de data e hora, permite 
também o uso de processadores com vários núcleos, além da alocação de vários 
blocos ao mesmo tempo (IBM developerWorks, 2009). 

O sistema Android possui o ADB (Android Debug Bridge) uma versátil ferramenta de 
linha de comando que lhe permite comunicar com uma instância do emulador ou 
dispositivo com Android conectado ao desktop (Android Developers, 2012), 
possibilitando assim a instalação de aplicativos e manuseio de arquivos. Esta 
ferramenta faz parte de um conjunto de ferramentas para desenvolvedores 
conhecido como SDK.  

2. Preparando o ambiente 

Para execução da pericia forense foi necessária à instalação do kit de 
desenvolvimento de aplicativos SDK do Android. No kit utilizamos a ferramenta ADB 
(Android Debug Bridge), por esta se tratar de um recurso gratuito fornecido pelo 
próprio Google Inc., e hoje utilizado principalmente para o desenvolvimento de 
aplicativos para o referido sistema operacional, esta ferramenta permite realizar uma 
comunicação direta com o aparelho, executar comandos e manusear os arquivos 
armazenados no sistema operacional. Para instalação e configuração da ferramenta 
utilizamos o roteiro disponível no próprio site do Android Developers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

4 Núcleo, componente central de um sistema operacional. 



 

3. Método para aquisição de dados 
 

a) Procedimentos para preservação dos dados 

Visando preservar os dados do Smartphone conforme o NIST5, no inicio da pericia o 
aparelho deve ser colocado em modo avião, quando não é possível utilizar uma sala 
de isolamento adequada que interrompe a comunicação do aparelho com a rede da 
operadora responsável pelo sinal. Este procedimento tem como objetivo impedir a 
transmissão e alteração de dados, como o recebimento de mensagens ou ligações 
que podem sobrepor dados anteriores, ou comprometer a originalidade das 
informações contidas no Smartphone. Dessa forma evitamos a ação de programas 
que o sistema Android pode possuir como Androidlost, Seekdroid, Where’s My 
Droid6 entre outros, esses aplicativos geralmente são utilizados no caso de roubo ou 
perda do dispositivo, eles possuem diversas funções que podem ser executadas por 
outros dispositivos ou através de sites. Por meio de mensagens instantâneas ou 
comandos online o aplicativo pode localizar o aparelho, bloqueá-lo com senha ou até 
mesmo limpar os arquivos armazenados no dispositivo, como mensagens, fotos, e-
mails, excluir todo conteúdo do cartão SD e dados contidos internamento no 
aparelho. 

No caso do aparelho possuir cartão de memória, e ser possível retirá-lo sem ter de 
desligar o aparelho, o mesmo deve ser retirado para que o perito realize o 
espelhamento dos dados em outro cartão, ao término do espelhamento o cartão 
deve ser inserido novamente no aparelho. Softwares como o FTK Imager7 podem 
ser utilizados para a realização da clonagem dos dados contidos no cartão de 
memória. 

 
b) Smartphone com controle de acesso 

Os dispositivos móveis com sistema operacional Android possui controle de acesso 
nativo, este controle o padrão é estar desativado, porem atualmente com a 
importância das informações armazenadas os usuários tende a ativá-lo e até buscar 
novos mecanismos que garantam mais segurança, tais como controle de acesso por 
impressão papilar e padrão visível conhecido também como padrão e/ou 
combinação táctil. 

 

______________________ 
5 NIST - National Institute of Standards and Technology [Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia],  
anteriormente conhecido como The National Bureau of Standards, é uma agência governamental não 
regulatória da administração de tecnologia do Departamento de Comércio dos Estados Unidos.  
6 Podem ser encontrados nos sites: http://www.androidlost.com/, https://seekdroid.com/v2/, 
http://wheresmydroid.com/. 
7 Pode ser encontrado no site: http://accessdata.com/support/product-downloads 



 

Em consulta ao NIST, são mencionados três métodos de se obter acesso aos dados 
do dispositivo quando estão bloqueados: 

Método investigativo, na qual o perito analisa e busca no local onde o Smartphone 
foi apreendido possíveis pistas que possam auxiliar na identificação da senha 
(Papeis com anotações, agendas, etc.), entrevista com o proprietário do Smartphone 
para que ele coopere fornecendo a senha espontaneamente, utilização de senhas 
padrões utilizadas pelo fabricante e modelo além de explorar possíveis 
vulnerabilidades já que alguns aparelhos disponibilizam o recurso para recuperação 
da senha. 

Método baseado em Software, este processo envolve programas de computador 
que podem contornar o processo de autenticação descobrindo a senha ou 
executando um bypass8 no processo de autenticação. Este é um método que pode 
variar, pois há softwares que são desenvolvidos especificamente para determinado 
sistema operacional. Em celulares com sistema operacional Android, temos o 
software Screen Lock Bypass9 (Simão, 2012, p 77), este funciona com a última 
versão do sistema operacional Android 4.0.3, que permite um controle de acesso por 
reconhecimento facial além dos já usuais táteis e numéricos. Neste caso deve se 
utilizar a ferramenta ADB do SDK10, e assim instalar o software para realizar o 
procedimento. 

Método baseado em hardware, este processo envolve a combinação de hardware e 
software. A análise da memoria em busca de uma sequencia lógica, análise do chip 
de memória e engenharia reversa sobre o código do sistema operacional em busca 
de possíveis vulnerabilidades. Este também é um método que existe 
desenvolvimento de técnicas especificas por modelos. O método baseado em 
hardware é conhecido como sendo o mais agressivo dentre eles. 

O perito deve utilizar-se de formas e procedimentos que garantam o menor risco e 
que seja a forma menos intrusiva ao acessar o sistema, a fim de evitar que haja 
comprometimento das evidencias. Para os casos que a técnica a ser aplicada seja 
complexa ou invasiva o perito deve informar ao solicitante do exame, expondo as 
implicações, descrevendo os riscos inerentes e os possíveis danos definitivos ou 
não ao dispositivo analisado. Ações aparentemente simples podem levar o 
dispositivo ao bloqueio permanentemente ou a perda de dados, tornando a 
recuperação mais difícil ou impossível de ser realizada. 

 

 

_____________________ 

8 Em inglês significa desvio. Fazer algo de forma diferente, de outra forma. 
9 Pode ser encontrado no site: https://play.google.com 
10 Pode ser encontrado no site: http://developer.android.com/sdk/index.html 



 

c) Smartphone sem controle de acesso 

A situação menos complexa, porém mais incomum com que um perito pode se 
deparar é aquela em que o dispositivo Android não possua bloqueio na tela inicial e 
estar apto a ter seus dados extraídos exigindo assim um menor esforço por parte do 
examinador. Nessa situação, primeiramente devem-se verificar se há possibilidade 
de efetuar a extração dos dados sem remoção do cartão SD externo e até mesmo 
sem desligar o dispositivo, caso este se encontra ligado no momento da extração 
dos dados, para isso o examinador deve-se conectar o dispositivo em um 
computador através de um cabo USB, caso o perito utilize o sistema operacional 
Windows, deve ir até o “Gerenciador de Disco” e verificar se o mesmo reconheceu 
como dispositivos de armazenamento removível, conforme figura 2 e no “Meu 
Computador” conforme figura 3. 

 

Figura 2 – Gerenciador de Disco 
 
 

 
Figura 3 – Meu Computador 
 

Para extrair os dados do cartão de memória de acordo com os procedimentos já 
realizados deve-se utilizar um programa capaz de gerar hash e efetuar a clonagem 
do cartão. No exemplo da figura 4 foi utilizado o “FTK Imager”.  

 

Figura 4 – Clonagem via FTK Imager 
 



 

Caso ao conectar o dispositivo via UBS seja reconhecido conforme apresentado na 
figura 5 ou por qualquer outro motivo seja preciso retirar o cartão de memória, o 
analista perito deve retirar o cartão micro SD e inseri-lo em um adaptador de micro 
SD para SD com a trava lock ativada, evitando alterações de dados no cartão, após 
esse passo deve-se utilizar o mesmo método de clonagem já apresentado 
anteriormente utilizando o “FTK Imager”. 

 

Figura 5 – Meu Computador 
 

Depois de ter os dados copiados, e no caso de cartões de memórias removíveis, 
reinstalados no dispositivo, com os devidos dados dos cartões de memória extraídos 
e devidamente preservados, o examinador deve prossegui para o próximo passo da 
pericia.  

Após realização da cópia integral do cartão de memória, navegando ou listando os 
aplicativos instalados o especialista deve verificar se o Android possui permissões 
de “super usuário” ou “root” habilitadas. O aplicativo denominado “Superuser” ou 
outro que tenha as mesmas funções deve estar instalado, caso não esteja instalado 
o examinador deve instalar Utilizando a ferramenta de depuração ADB (Android 
Debug Bridge), presente no SDK do Android.  

A instalação é necessária para prover acesso com tais permissões especiais no 
dispositivo Android. 

Acesso ao Shell sem privilégios especiais 

 

Figura 6 – Android antes do acesso ao super usuário (root)  

 

 

 



 

 

Instalação do aplicativo superuser11 

 

Figura 7 – Instalando superuser.apk via adb. 

 A partir do momento em que o examinador se depara com um dispositivo Android 
com permissões de “super usuário”, pode-se obter acesso a todos os dados 
armazenados no dispositivo sem qualquer restrição. 

 

Figura 8 – Com acesso ao superuser 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

11 Pode ser encontrado no site: http://androidsu.com/superuser/ 



 

Utilizando a ferramenta ADB é possível realizar uma conexão ao dispositivo, acessar 
um interpretador de comandos (shell) com permissões de “super usuário” e realizar a 
cópia espelho das partições do sistema armazenadas em sua memória interna, 
conforme ilustrado figuras 9 e 10. 

 

Figura 9 – Listagem dos dispositivos de bloco (partições) 

 

Figura 10 – Clonagem do dispositivo de bloco /dev/system 

Após efetuar a cópia espelho das partições é necessário gerar o hash dos arquivos 
contidos na cópia da partição, nesse processo utilizamos o programa FTK Imager 
para geração dos hash`s. 
 

 

Figura 11 – Gerando Hash da partição clonada 

Ainda utilizando o FTK Imager vamos efetuar outro passo importante que é gerar 
uma listagem dos arquivos com os meta-dados, note que na figura 13 a lista contém 



 

nome do arquivo, caminho completo, tamanho, data de criação, modificação, data de 
acesso e se o arquivo foi excluído. 

 

Figura 12 – Gerando listagem dos arquivos 

 

Figura 13 – Listagem dos arquivos com meta-dados. 

Dentre os arquivos encontrados na pericia podemos destacar na tabela 1, os que 
geralmente contêm informações importantes para análise de dados, informações 
como os sites acessados, as mensagens recebidas, os e-mails utilizados no 
dispositivo, a agenda de contatos, configurações dos dispositivos entre outros. Para 
manuseio dos bancos de dados e conseguir ter acesso as informações contidas nos 
arquivos deve ser utilizado um dos diversos programas existentes que permite essa 
ação, neste caso foi utilizado o software distribuição livre SQLite Database Browser12 
(SQLite Browser, 2012), através do qual é possível exportar os dados para arquivos 
do tipo csv, sql entre outros. 

 

 

______________________ 

12 Pode ser encontrado no site: http://sqlitebrowser.sourceforge.net/ 



 

Tabela 1 - Relação de principais arquivos encontrados 
 

Caminho / Nome arquivo Conteúdo 

/data/data/com.google.android.gm/databases/mailstore.mail_periciado
_android@gmail.com.db 

account 
gmail 

/data/data/com.google.android.gm/databases/internal.mail_periciado_
android@gmail.com.db 

account 
gmail 

/data/data/com.android.email/databases/EmailProvider.db e-mail 
 

/data/data/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db banco de 
sms 

/data/data/com.android.providers.telephony/databases/nwk_info.db dados do 
dispositivo 

/data/data/com.android.providers.telephony/databases/telephony.db dados do 
dispositivo 

/data/data/com.android.providers.calendar/databases/calendar.db banco de 
calendário 

/data/data/com.android.browser/databases/browser2.db dados do 
navegador 

/data/data/com.android.browser/databases/webviewer.db dados do 
navegador 

/data/data/com.android.browser/databases/webviewCookiesChromium
.db 

cookies do 
navegador 

/data/data/com.android.browser/databases/webviewCookiesChromium
Private.db 

cookies 
privados 

/data/data/com.dropbox.android/databases/dropboxaccountprefs.xml dados 
dropbox 

/data/data/com.google.android.providers.talk/databases/talk.db conversa 
instantânea 

/data/data/com.google.android.providers.subscribedfeeds/databases/s
ubscribedfeeds.db 

dados feeds 

/data/system/accounts.db system 
accounts 

 
Na busca por arquivos também foram encontrados arquivos com o mesmo nome dos 
citados na tabela 1, porém com as extensões .db-wal e .db-shm, são arquivos que 
foram implementados na versão 3.7.0 do SQLite, e são utilizados para rollback, 
commit14 e log`s de transações, estes arquivos já foram estudados com a finalidade 
de validar sua utilização em pericia de banco de dados (Caithness, Alex The 
Forensic Implications of SQLite´s Write Ahead Log, 2012). 
 

______________________ 

13 O comando rollback utilizado principalmente em bancos de dados desfaz a transação corrente, 
fazendo com que todas as modificações realizadas por esta transação sejam rejeitadas. 
14 O comando commit efetiva a transação corrente. 



 

No estudo citado foi utilizado a ferramenta Epilogo15 (SQLite forensic tool) que 
permite restaurar dados de bancos de dados do formato utilizado pelo SQLite  e 
através deste foi possível recuperar dados que foram apagados do .db enquanto 
esses dados ainda estavam presentes no arquivo .db-wal. Atualmente não há 
disponível um software gratuito que faça essa análise e recuperação de dados dos 
arquivos estudados. 
 

d) Documentação da aquisição 

Na documentação do processo deve ser mencionada qualquer informação que 
possa interferir na etapa de análise dos dados, como a impossibilidade de 
isolamento do aparelho e o possível recebimento de e-mails e mensagens antes de 
os dispositivos estarem configurado em modo avião. 

Deve constar detalhadamente na documentação, toda a descrição do dispositivo 
periciado segundo Eleutério, Pedro e Machado Marcio (2010, p. 99) uma boa 
descrição: 

[...] contempla os seguintes elementos de identificação: 
• numero IMEI (somente para celulares do tipo GSM); 
• marca e modelo do telefone celular; 
• estado de conservação da bateria; 
• operadora de telefonia e numero do cartão SIM (ICCID), que está 

impresso no próprio cartão; 
• marca, modelo, capacidade e tipo de cartão de memória (se 

presente). 

Na análise forense muitas vezes existe a necessidade de anexar ao laudo os 
arquivos periciados, em alguns casos não e possível a impressão desses arquivos, 
assim os arquivos devem ser gravados em mídias ópticas, como CDs, DVDs e Blu-
Rays. Porém, o analista deve estar preparado para garantir que o conteúdo dessas 
mídias não foi alterado ou substituído.  

“É a partir desse momento que se faz necessária uma técnica que garanta a 
identificação de alteração no conteúdo gravado nessa mídia”. (Eleutério, Pedro e 
Machado Marcio, 2010, p. 129). Uma técnica já conhecida é a geração do hash dos 
arquivos extraídos na pericia, método já citado neste estudo. 

Com o intuito de permitir que seja feita uma auditoria e para transparência do 
processo pericia, o analista responsável deve documentar todas as técnicas e 
procedimentos periciais utilizados, registrando de forma clara e objetiva a 
preservação, extração e análise dos dados extraídos. Quanto mais detalhado for o 
processo de aquisição de informações maior será a confiabilidade ao resultado 
obtido. 

______________________ 

15 Pode ser encontrado no site: http://www.ccl-forensics.com/Software/epilog-from-ccl-forensics.html 



 

Dentre os diversos arquivos encontrados, esta evidenciada na figura 14, o acesso ao 
banco de dados do e-mail, encontrado no arquivo EmailProvider.db, onde foi 
possível ter acesso aos e-mails recebidos através do dispositivo periciado. 

 

Figura 14 – Listagem dos dados encontrados no arquivo EmailProvider.db. 

Na figura 15 temos o conteúdo do arquivo nwk_info.db, onde ficam armazenado os 
dados com registro de configuração do dispositivo, dentre os campos contidos nesse 
banco encontramos password, homeurl, protocol, authtype entre outros.  

 
Figura 15 – Listagem dos dados encontrados no arquivo nwk_info.db. 

Muitos outros arquivos podem ser encontrados no processo de pericia, é importante 
na documentação apresentar das evidencias importantes para o processo. 

e) Aplicação das técnicas periciais 

As técnicas periciais foram aplicadas nos dispositivos móveis e versões do sistema 
operacional Android conforme tabela 2 a seguir. 

Tabela 2 – Dispositivos móveis periciados 
 

Modelo do dispositivo Versão do sistema operacional Android 
Motorola Milestone II Android 2.3.3 
Samsung Galaxy S (S9000) Android 2.3.6 
Samsung Galaxy Tab 10.1 (P7500) Android 3.1 
Samsung Galaxy S II (S9100) Android 4.0.3 (posteriormente na versão 4.0.4) 

 



 

CONCLUSÕES 

Tendo em vista o crescimento e o domínio de mercado dos dispositivos móveis com 
sistema operacional Android, tornando esses aparelhos uma ferramenta de uso 
diário e consequentemente uma fonte de dados, nos propusemos a aplicar as 
técnicas já utilizadas em outras pesquisas na versão 4.0.3 do Android contribuindo 
assim na realização de uma perícia nos dispositivos móveis lançados recentemente 
até a presente data com esta nova versão disponibilizada. Esta analise teve o 
objetivo de mostrar como o perito pode proceder e aplicar procedimentos já 
existentes de técnicas forenses. 

A análise relata uma maneira eficiente e funcional de realizar a perícia, dentre as 
atividades realizadas destacamos, a preparação do ambiente de comunicação com 
o dispositivo móvel a ser periciados, procedimentos para preservação dos dados e 
métodos para obter acesso aos dados do dispositivo nos diferentes cenários que 
podem ser encontrados, a utilização de permissões de “super usuário”, a correta 
forma de acesso aos dados contidos no cartão de memória e na memória interna do 
aparelho. 

Com esse estudo podemos mostrar onde são armazenados os arquivos de maior 
importância do sistema operacional Android e quais são os dados de cada um 
desses arquivos, sejam eles dados de e-mails, acesso a internet, sms, 
configurações do dispositivo entre outros. Junto com os procedimentos realizados 
citamos os softwares utilizados que auxiliam na realização da perícia, tanto na 
extração correta dos arquivos quanto na visualização dos dados contidos dentro dos 
arquivos encontrados, neste caso procuramos utilizar softwares de distribuição livre, 
possibilitando assim que a pericia seja feita independente da necessidade de 
aquisição de qualquer recurso. 

Procuramos apresentar de forma sucinta a forma como a documentação de uma 
análise pericial em dispositivos móveis deve ser apresentada, mencionando os itens 
importantes que devem ser descritos e anexados ao laudo final. 

Durante a pesquisa de novas técnicas de pericias em banco de dados SQLite, 
identificamos que recentemente foi lançado o software (Epilog) para analise de 
arquivos .db-wal e .db-shm, que são utilizados pelo banco de dados e um estudo 
publicado em maio de 2012 (Caithness, Alex The Forensic Implications of SQLite´s 
Write Ahead Log, 2012), identificou que estes arquivos podem conter dados que 
foram apagados do banco de dados original. Citamos assim a importância de 
desenvolvimento de uma ferramenta de distribuição gratuita que consiga realizar 
essa recuperação desses dados, enriquecendo de forma considerável a pericia 
realizada. 



 

Desta forma podemos afirmar que os métodos periciais já existentes estão 
aderentes a evolução da plataforma Android apresentada na versão 4.0.3 instalada 
no dispositivo Samsung Galaxy SII, e também na versão 3.1 instalada no dispositivo 
Samsung Galaxy Tab 10.1, assim como nos demais dispositivos utilizados durante a 
pesquisa. 
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