
Introdução 

Como os discos rígidos (HDDs) e as unidades de estado sólido (SSDs) armazenam 
vastas quantidades de dados altamente confidenciais, os administradores 
de centrais de dados precisam encontrar uma forma segura de retirar esses 
discos de uso no fim de sua vida útil. Entretanto, os métodos mais comuns, isto 
é, sobrescrever e destruir o disco (no local ou por serviço terceirizado), são caros, 
demorados e, muitas vezes, não protegem totalmente os dados confidenciais.  
O presente artigo descreve como a tecnologia de disco com criptografia 
automática (SED), com o recurso avançado Seagate Instant Secure Erase (ISE, 
apagamento seguro e instantâneo da Seagate), pode reduzir drasticamente  
o tempo, os custos e as dores de cabeça de retirar discos rígidos de uso e, ao 
mesmo tempo, manter a máxima segurança dos dados.

Dilema: como retirar discos de uso e manter a segurança 
dos dados neles contidos

HDDs e SSDs normalmente têm uma vida útil de três a cinco anos, não por 
apresentar defeito, mas porque os avanços tecnológicos simplesmente os tornam 
obsoletos. Isso cria um dilema para as organizações. Como retirar de uso os 
discos empresariais de modo seguro, rápido e econômico e, ao mesmo tempo, 
proteger os dados importantes neles contidos?

A proteção de dados não é uma questão banal. Analistas do setor calculam que 
80% dos desktops e laptops empresariais (e uma porcentagem ainda maior de 
servidores empresariais) contêm informações pessoais e financeiras confidenciais 
ou propriedade intelectual que necessita ser protegida. Regulamentações como 
HIPAA, Gramm-Leach-Bliley e Sarbanes-Oxley exigem que as organizações 
protejam a privacidade desses dados. Nos EUA, muitos estados até têm leis 
referentes à violação de dados, como a lei denominada SB-1386 Security Breach 
Information Act da Califórnia, que exige que todas as possíveis vítimas sejam 
notificadas caso haja algum motivo para se suspeitar que seus dados possam 
ter sido comprometidos. Como consequência dessas regulamentações, as 
violações de segurança saem extremamente caras. O custo geral de uma violação 
de segurança varia de US$ 50,00 a US$ 300,00 por registro comprometido, 
dependendo da importância dos dados, e inclui descoberta e notificação, perda 
de produtividade, perda de clientes, multas regulamentares e reparação. Em 
suma, é fundamental que os dados contidos nos discos retirados de uso não 
caiam nas mãos erradas.
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Os processos atuais são demorados, caros e nem sempre 
protegem os dados

As organizações que levam a segurança dos dados a sério gastam tempo, 
dinheiro e esforço consideráveis no descarte seguro de discos. Quando as 
organizações retiram discos de uso, geralmente sobrescrevem e/ou fisicamente 
destroem os discos. Muitas vezes, as centrais de dados delegam a tarefa de 
destruir o disco a terceiros fora da empresa. Como alternativa, as organizações 
de TI reaproveitam seus discos sobrescrevendo-os na central de dados  
e enviando-os a outra central de dados ou local, um processo caro e demorado 
que tende a ser ineficaz. Para obter mais informações sobre as vantagens  
e desvantagens dos métodos existentes de retirada de uso dos discos, consulte  
o Apêndice A.

SEDs com Seagate Instant Secure Erase — simplifique  
e reduza os custos de retirar discos de uso

Os SEDs com o recurso Seagate Instant Secure Erase resolvem as desvantagens 
dos métodos existentes de desativação de discos rígidos, oferecendo uma 
alternativa rápida, econômica, segura e simples.

Os SEDs criptografam o disco inteiro. A mais segura dessas soluções usa 
algoritmos de criptografia AES 256 ou AES 128 certificados pelo NIST (National 
Institute of Standards and Technology, Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia, 
dos Estados Unidos) para uso em transações governamentais com dados do 
tipo Nível 2. Os dados entram na unidade e são criptografados antes de serem 
gravados no disco, usando um chip ASIC dedicado. A chave de criptografia 
de dados é armazenada em uma área segura e inacessível dentro da unidade 
de disco. Quando é efetuada uma leitura, os dados criptografados no disco são 
descriptografados conforme saem da unidade. O SED está sempre ativado, 
ou seja, está constantemente criptografando, e a criptografia não pode ser 
desativada. Durante o funcionamento normal, as operações de criptografia em um 
SED são completamente transparentes. Os discos SED têm a mesma aparência 
que os discos não criptográficos, e não afetam de forma alguma o desempenho 
do sistema. 

Retirada de um SED com Seagate Instant Secure Erase

Os SEDs Seagate Secure™ geram suas próprias chaves de criptografia por meio 
de uma metodologia validada pelo NIST como segura. No momento de retirar 
um disco de uso, o administrador simplesmente altera a chave de criptografia 
de dados. Sem a chave de criptografia de dados correta, os dados contidos 
no disco não podem mais ser lidos instantaneamente; o disco, então, pode ser 
reformatado com toda a segurança.

Em comparação a outros métodos, o Seagate ISE economiza horas de 
manuseio para cada disco. Uma unidade de disco de 3 TB pode ser apagada 
criptograficamente em menos de um segundo, em comparação com as 39 horas 
que levam para sobrescrever a unidade três vezes. O Seagate ISE minimiza  
os custos de sanitização por destruição ou sobrescrição. Os administradores 
de centrais de dados não precisam mais sobrescrever o disco, pagar máquinas 
para destruí-lo ou contratar terceiros para destruir e descartar o disco. Como  
o disco rígido não é destruído, os discos sanitizados criptograficamente podem 
ser reutilizados dentro da organização, vendidos ou doados com segurança. 

Conclusão

Os métodos tradicionais de retirada e reaproveita-
mento de discos são demorados, caros e, apesar 
dos esforços das centrais de dados, nem sempre 
eliminam totalmente o risco de violação de dados. 
A tecnologia SED com Seagate Instant Secure Erase 
oferece uma solução segura e otimizada. Com o 
uso de uma unidade de disco que criptografa os 
dados automaticamente à medida que eles são 
gravados, as centrais de dados que quiserem retirar 
seus discos de uso podem simplesmente jogar 
fora a chave de criptografia. Os dados restantes 
na unidade não poderão mais ser acessados por 
ninguém. Os administradores das centrais de dados 
podem economizar tempo, dinheiro e esforço 
consideráveis e podem literalmente descartar os 
discos ou reutilizá-los, sem ter que se preocupar 
com a segurança dos dados.
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Apêndice A: Vantagens e desvantagens dos métodos 
existentes de retirada de disco

Os dois métodos mais comuns de retirar discos de uso atualmente são:

•	 Sobrescrever	os	discos

•	 Destruir	fisicamente	os	discos

Esta seção discute os prós e os contras de cada abordagem.

Sobrescrever os discos

Não importa se o disco será destruído ou reaproveitado, os dados nele 
contidos geralmente são sobrescritos nas centrais de dados. A sobrescrição 
impede que os dados sejam comprometidos a caminho do local de destruição 
e garante que os novos usuários dos discos reaproveitados não possam 
acessar nenhum dado.

Para sobrescrever o disco, um programa de software é usado para gravar uma 
combinação de 0s e 1s sobre cada ponto do disco rígido, substituindo os dados 
por "lixo", que entra em cima dos dados anteriores. Dependendo do valor dos 
dados e/ou de padrões governamentais do setor, pode ser necessário realizar 
várias sobrescrições.

Ao seguir os padrões de sobrescrição de dados, as organizações podem 
assegurar que seus dados não possam ser recuperados. Os padrões de 
sobrescrição incluem a norma do Departamento de Defesa dos Estados Unidos 
(DoD) 5220.22, que especifica que discos funcionais sejam sobrescritos três 
vezes antes de serem descartados ou reutilizados, e a norma do NIST 800-88, 
que torna os discos rígidos irrecuperáveis após uma única limpeza.

Vantagens da sobrescrição de disco

Como a sobrescrição não destrói o disco rígido, o dispositivo pode ser 
reaproveitado. Dessa forma, a empresa pode economizar algumas centenas 
de dólares por disco, dependendo da vida útil restante do disco e do preço 
de um disco novo. Se o disco for destinado à destruição física, a sobrescrição 
evita que os dados caiam nas mãos erradas.

Desvantagens da sobrescrição de disco

Sobrescrever o disco, entretanto, é um processo demorado, caro e propenso  
a falha.

Perda de tempo — Nas centrais de dados atuais, os discos rígidos têm uma 
capacidade muito grande. Três terabytes são comuns, com discos de 4 TB  
e até mesmo 5 TB a caminho. Com capacidades tão grandes, pode levar horas 
ou até dias para concluir a operação de sobrescrição, dependendo do número 
de vezes que a operação é realizada, do tamanho do disco e da velocidade do 
sistema. Por exemplo, são necessárias 13 horas para reformatar/sobrescrever 
um disco de 3 TB uma única vez. Normalmente, o processo de sobrescrição  
é realizado três vezes, se o disco for ser reaproveitado, com um total de 39 horas 
por disco. À medida que os discos ficam maiores, o tempo necessário para 
sobrescrevê-los só aumentará.

A operação pode falhar — Um disco pode ser 
submetido à desativação devido a erros de 
dados ou alguma outra falha; esses problemas 
podem fazer com que o tempo necessário para 
sobrescrição se esgote ou que a operação 
simplesmente não funcione. Um erro do servo 
pode impedir que o disco localize alguns dados 
e/ou sobrescreva-os. Por exemplo, um cliente 
descobriu que o processo de sobrescrição falhava 
frequentemente. Se a operação congelasse  
após uma ou duas horas, o processo tinha que 
ser reiniciado. Se congelasse após 8 a 10 horas, 
o processo tinha que ser cancelado e o disco 
destruído no local, aumentando os custos e os 
riscos à segurança. Por esse motivo, a equipe  
da central de dados era obrigada a ficar por perto  
e controlar o processo para saber quando ocorria 
uma falha, aumentando, também, os custos de mão-
de-obra associados ao processo de sobrescrição.

Custos — Além dos custos associados à mão-
de-obra, devido à necessidade de acompanhar os 
processos de sobrescrição, o custo dos programas 
de software para sanitizar discos rígidos pode 
variar bastante, desde zero (freeware) a US$ 70,00 
por uma licença para um único usuário e até  
US$ 4.0001 por uma licença para mil usuários.

Destruir fisicamente os discos

É comum as organizações destruírem os discos 
que não serão reaproveitados. Geralmente, os 
discos são perfurados de cima a baixo, triturados, 
martelados ou comprimidos. As organizações 
têm a opção de destruir os discos internamente, 
contratar uma empresa externa para destruir os 
discos na central de dados ou enviar os discos para 
uma firma terceirizada destruí-los externamente.

1  Fontes — Pesquisa de soluções da Multi-wipe (www.multiwipe.com),  
iolo Technologies DataScrubber (www.iolo.com),  
Lsoft Technologies Active@KillDisk (www.killdisk.com),  
White Canyon Software WipeDrive (www.whitecanyon.com),  
Jetico BCWipe (www.jetico.com), Kroll Ontrack Eraser (www.krollontrack.com).
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Destruição no local

Quando um disco não pode ser sobrescrito, alguns administradores de centrais 
de dados não deixam o disco sair do local por motivos de segurança. Destruir 
o disco internamente oferece o mais alto nível de segurança, já que nenhuma 
pessoa estranha entra na central de dados. As desvantagens são: tempo, esforço  
e dinheiro. O custo do maquinário que realiza a destruição pode ser alto, de  
US$ 950,00 para uma ferramenta de destruição manual pequena a US$ 45.000,00 
para uma unidade do tamanho de uma copiadora comercial.2 A equipe de TI 
precisa dedicar tempo à destruição de discos. Como a trituração física dos discos 
pode representar riscos para o meio ambiente, a equipe de TI deve tomar cuidado 
para coordenar o transporte e o descarte.

Destruição terceirizada no local

Empresas externas podem ir às centrais de dados para realizar a destruição no 
local e garantir que um disco não seguro nunca saia do local. Essa opção elimina 
o risco de perder um disco. Além disso, é prática, pois a equipe de TI não precisa 
perder tempo destruindo o disco fisicamente e transportando-o para jogá-lo 
fora. A desvantagem é que essa opção é cara. Essas empresas especializadas 
cobram uma taxa de armazenamento em caminhão, além do preço normal pela 
destruição de discos. Ela também representa um risco à segurança, já que pessoas 
estranhas entram em áreas protegidas.

Destruição terceirizada fora do local

O método mais usado pelas empresas é contratar uma firma externa para 
destruir os discos sobrescritos fora do local. Com essa opção, nenhuma pessoa 
estranha precisa entrar na central de dados e a própria firma externa trata de 
descartar os resíduos. Essa opção pode ser cara, dependendo da quantidade,  
e não elimina totalmente os riscos à segurança, principalmente se os discos não 
forem sobrescritos adequadamente na central de dados. Os administradores 
das centrais de dados devem, portanto, garantir que o serviço contratado adote 
e siga melhores práticas de descarte de discos. A empresa terceirizada deve 
estabelecer uma sequência de controle completa: algumas empresas fornecem 
consoles nos quais os clientes trancam os discos e usam esses consoles para 
transportar os discos para um caminhão até eles serem destruídos. Em seguida, 
a empresa terceirizada emite um certificado de destruição para confirmar que  
o processo foi realizado do início ao fim. 
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2 Fontes — Data Devices International (www.datadev.com)
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