
Como apagar seu 
disco com ISE

Com Seagate Instant Secure 
Erase (ISE)
O Seagate Instant Secure Erase foi projetado para proteger dados em unidades 
de disco rígido, restaurando o disco instantaneamente de volta às definições de 
fábrica e alterando a chave de criptografia para que os dados restantes no disco 
sejam criptograficamente apagados. Isso significa que todos os dados no disco 
ficam ilegíveis permanente e instantaneamente, conforme necessário.

Para executar a função de ISE, é necessário ter um disco com criptografia 
automática (SED) com ou sem validação FIPS ou um disco Seagate ISE. Os discos 
somente ISE oferecem a capacidade de restaurar, de forma segura, as definições 
de fábrica. Com os SEDs, você assume a titularidade e gerencia a segurança do seu 
armazenamento com senhas, impressões digitais ou outros meios, além de poder 
apagar criptograficamente seus discos, de forma instantânea, com a funcionalidade 
ISE. Os discos ISE oferecem a capacidade de restaurar as definições de fábrica 
do disco com segurança, o que também apaga criptograficamente e torna todos 
os dados no disco irrecuperáveis.
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Soluções 
de armazenamento 
Seagate Secure™ 

Disco com criptografia 
automática (SED)

O departamento de TI ou o usuário podem assumir 
titularidade e gerenciar a segurança dos dados 
no disco. O disco também pode funcionar sem 

gerenciamento do usuário, embora isso não seja 
recomendado. Todos os discos SED podem apagar 

dados criptograficamente usando ISE.

SED com validação 
FIPS 140-2

Oferece os mesmos recursos do SED, além 
do módulo criptográfico do disco ser validado 

pelo NIST, o Instituto Nacional de Padrões 
e Tecnologia dos Estados Unidos.

http://csrc.nist.gov/

Disco Seagate 
Instant Secure Erase (ISE)

O departamento de TI ou usuário não podem 
assumir titularidade da segurança do disco. 

Eles podem apenas apagar criptograficamente 
ou restaurar as definições de fábrica.



O que é necessário para apagar seu disco  
com ISE

•	 Um disco com criptografia automática da Seagate com  
ou sem validação FIPS ou um disco Seagate ISE.

•	 Um computador com Windows XP, Vista ou Windows 7 

•	 Uma cópia do SeaTools™ para Windows (versão 1.2.0.6 
ou posterior), disponível aqui: http://www.seagate.com/
support/downloads/seatools

1. Clique na guia Downloads. 

2. Em Utilities (Utilitários), na caixa SeaTools para Windows, 
selecione o seu sistema operacional no menu suspenso.

3. Clique no botão Download.

•	 Um cabo SATA-USB para laptops ou um conector interno 
SATA-SATA, para conexão à placa-mãe em ambiente  
de desktop.

Execução de um ISE

1. Desconecte o disco que você deseja apagar do sistema  
e conecte-o a um computador por meio de um cabo 
SATA-USB. Nota: o SeaTools não permite a execução de  
um ISE no disco de inicialização. 

2. Instale o aplicativo SeaTools para Windows clicando duas 
vezes no instalador. Siga as instruções apresentadas na tela. 
Você pode ser solicitado a instalar o Microsoft .NET 4.0, 
caso ainda não esteja instalado no sistema. Esse download 
está disponível no site da Microsoft. O instalador do 
SeaTools continuará a guiá-lo pelo processo de instalação.  

Selecione o aplicativo SeaTools listado no menu Aplicativos. 
Durante o carregamento, aceite e capacidade de fazer 
alterações no seu computador e aceite o acordo de licença. 

Há mais informações sobre o aplicativo SeaTools e os  
pré-requisitos no site do SeaTools (http://www.seagate.com/ 
support/downloads/seatools/) e na guia Downloads.

3. Selecione o disco SED ou ISE pelo número de série. AVISO: 
você está tornando todos os dados contidos no disco 
completamente ilegíveis, então tenha cuidado para sele-
cionar o disco correto. Por padrão, o SeaTools não permite  
o apagamento do disco primário ou de inicialização.

4. Selecione a guia Basic Tests (Testes básicos) e role a 
página até Advanced Tests (Testes avançados). Uma caixa 
de aviso é exibida para que você confirme a solicitação 
pressionando a tecla F8. AVISO: Testes avançados são 
funções que podem excluir todos os dados do seu disco 
rígido. A Seagate Technology LLC não se responsabiliza 
pela perda de dados do usuário. Se tiver certeza de que 
selecionou o disco correto, pressione a tecla F8.

5. Selecione o menu Advanced Tests (Testes avançados) e SED 
Crypto Erase (Apagamento criptográfico SED) para discos 
SED e ISE. Caso não visualize essa opção, confirme se você 
tem um SED. Nota: se você não tiver um disco SED ou ISE, 
pode escolher Full Erase (SATA) (Apagamento completo 
SATA) e o SeaTools executará uma gravação de zeros em 
todo o disco para eliminar os dados. Esse processo pode 
levar várias horas, dependendo da capacidade do disco.
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6. A caixa de diálogo SED Crypto Erase (Apagamento  
criptográfico SED) é exibida. Insira o número PSID de  
32 caracteres encontrado na parte superior do rótulo  
do disco. Você pode digitar o número ou inseri-lo usando  
um scanner 2D com interface de teclado.

7. Pressione F8 para iniciar o apagamento criptográfico.  
A caixa de diálogo desaparecerá.  
 
Se o número tiver sido inserido incorretamente, aparecerá 
uma indicação de status de falha (FAIL).  

Caso contrário, dentro de cerca de um minuto, o status 
do disco listado mudará para SED Crypto Erase – Pass 
(Apagamento criptográfico SED - Aprovado).

Agora, o disco foi restaurado nas definições de fábrica  
e quaisquer dados existentes serão permanentemente ilegíveis. 
O disco pode ser retirado de uso, reutilizado ou devolvido para 
reparo na garantia ou vencimento de aluguel com segurança.

www.seagate.com

A etiqueta PSID e o código 
de barras 2D correspondente 
encontram-se na parte superior  
do rótulo do disco rígido.

Dica: se não tiver um leitor de 
código de barras, baixe um 
aplicativo de código de barras 
para smartphone.
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