
 

1. Introdução 

De forma geral, o volume de dados armazenados vem crescendo exponencialmente 

(IBM, 2014). A disponibilidade de dispositivos de armazenamentos também cresce a cada 

dia, suas capacidades acompanham o crescimento dos dados e seus custos ficam cada vez 

mais acessíveis (O’REILLY, 2016). 

Embora o investimento e a conscientização sobre a segurança das informações e a 

necessidade de redundância e de sistemas de backup adequados estejam crescendo (NETO, 

2016); ainda é muito comum que pessoas e empresas tenham dados de extrema 

importância armazenados em repositórios únicos, sem backups ou com cópias 

desatualizadas. Um estudo denominado “Data Protection Index 2016”, encomendado pela 

“EMC Corporation” e comentado pelo portal de notícias “CanalTech”, conforme a figura 

01, aponta que ocorreu um acréscimo de 13% na quantidade de empresas que perderam 

dados comparado com o mesmo estudo realizado no ano de 2014, e que o prejuízo médio 

está na ordem de $914 mil dólares americanos. 

 

Figura 1: Custo da perda de dados 

Fonte: (Canal Tech, 2016) 

 

Os dispositivos de armazenamento de dados, especialmente os discos rígidos 

portáteis ou de notebooks, estações de trabalho ou de servidores, bem como os cartões de 

memória, pendrives, mídias ópticas e outros assemelhados estão cada vez mais confiáveis 

(UNIVERSITY OF MARYLAND, 2013). Porém, tais dispositivos não têm sua vida útil 
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controlada; não são devidamente gerenciados; armazenados e mantidos; e isso facilita a 

ocorrência de problemas que ocasionam o mau funcionamento dos dispositivos, gerando a 

perda de dados, temporária, parcial ou total. 

Por sorte, as técnicas, os equipamentos, as ferramentas e as soluções de hardware e 

software especializadas na recuperação de dados, também têm evoluído constantemente, e 

podem, por meio de profissionais e empresas especializadas, trabalhar os dispositivos com 

dados perdidos a fim de recuperar o máximo de informações destes dispositivos. 

 

2. Anatomia geral dos dispositivos de armazenamento de dados 

É importante destacar que dispositivos de armazenamento de dados são, na maioria 

das vezes, a união de componentes eletrônicos, mecânicos e de um conjunto de instruções 

de software que neste caso é denominado como firmware.  

Qualquer dispositivo de armazenamento de dados atualmente comercializado, 

utiliza-se de um ou mais dos princípios: magnéticos, eletrônicos ou ópticos, para 

representar os dados durante o seu armazenamento. 

 

2.1. Arquitetura e funcionamento dos discos magnéticos 

Em relação aos outros dispositivos de armazenamento de dados, os discos 

magnéticos são os mais complexos em termos de sua construção arquitetural. Um disco 

magnético ou HDD (Hard Disk Drive), é construído unindo-se partes estáticas e móveis 

além da utilização de componentes de hardware e software. Em qualquer HDD, têm-se 

partes como: PCB (Printed Circuit Board), Spindle (Motor), Head/Actuator Assembly 

(Conjunto Atuador/Cabeças de Leitura/Escrita) e os Discos Magnéticos. A figura 02, 

apresenta estes componentes principais em destaque. 

 

 
Figura 02: Principais componentes de um disco rígido. 
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Fonte: Diferentes imagens agrupadas e adaptadas pelos autores. 

A PCB trata-se de uma placa de circuito impresso onde a maioria dos componentes 

eletrônicos está instalada e atua de forma a controlar os diversos passos necessários para 

que o processo de leitura e escrita dos dados ocorra nos discos magnéticos. É na PCB onde 

se encontram os chips que atuarão como dispositivos de memória volátil e não-volátil, 

além do chip que atuará como o processador. O chip volátil atua como uma pequena 

memória cache e o chip não-volátil é onde reside uma parte do código responsável por 

controlar o HDD, neste caso, denominado como firmware. A outra parte do firmware 

reside na trilha 0 do disco em uma parte conhecida como SA (Service Area).  

O Spindle ou motor é um dos dois dispositivos móveis presentes em um HDD, e a 

sua função é manter os discos magnéticos girando a uma velocidade constante para que os 

processos de leitura e gravação ocorram com sucesso.  

Já o HDA (Head Disk Assembly) ou conjunto de cabeças de leitura/gravação 

incluindo o atuador é o segundo componente móvel de um HDD. Estas cabeças conectadas 

na extremidade de um braço são dispositivos de dimensões quase microscópicas que atuam 

como um eletroímã criando os campos eletromagnéticos necessários, que por sua vez irão 

alinhar às moléculas da substância magnética que recobre as superfícies dos discos. A 

forma como as moléculas são alinhadas pelas cabeças de gravação é o que definirá se o bit 

1 ou 0 será gravado. 

Os discos magnéticos são discos metálicos ou discos de vidro, recobertos por um 

substrato com propriedades magnéticas. Este substrato possui como principal 

característica, a possibilidade de alinhamento dos polos das moléculas que o compõe. Isto 

cria a possibilidade de geração dos dois estados necessários para o armazenamento de 

dados baseado em sistema do tipo binário.  

O processo de gravação dos bits em um disco magnético, consiste na geração de um 

campo eletromagnético com a direção desejada pela cabeça de gravação, forçando as 

moléculas do substrato presente na superfície do disco se movimentarem para a direção 

desejada, através do princípio “os opostos se atraem e os iguais se repelem”. Já o processo 

de leitura, ocorre quando uma corrente é gerada no circuito de leitura pela decorrência do 

campo magnético gerado pelas moléculas que compõem o “bit” sobre o qual a cabeça de 

leitura está posicionada. A figura 03 ilustra este processo de forma didática. 
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Figura 03: Representação didática dos processos de leitura/gravação em um disco. 

Fonte: Diferentes imagens agrupadas e adaptadas pelos autores. 

 

2.2. Arquitetura e funcionamento dos discos eletrônicos ou SSD  

Em comparação aos discos convencionais (HDD), os discos SSD (Solid State Disk) 

ou simplesmente SSD, são mais simples em termos de sua construção arquitetural. Um 

SSD, não possui partes móveis, ou seja, não possui discos magnéticos, motor e nem o 

conjunto atuador/cabeças de leitura e gravação (HDA), desta forma, é eliminado 

totalmente o uso de sistemas mecânicos para o seu funcionamento. A unidade utilizada 

para armazenamento de dados é um conjunto de milhares de células de memória flash (um 

transistor melhorado), construídas em um chip de memória que fazem parte da PCB. A 

figura 04, apresenta os componentes principais de um SSD em destaque. 

 

Figura 04: Principais componentes de um disco SSD. 

Fonte: Autores 
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Para o entendimento do processo de leitura/gravação dos bits em um SSD, é 

necessária uma comparação entre um transistor e uma célula de memória flash. Revisar 

estes conceitos é de extrema importância, pois a célula de memória flash é a evolução de 

um transistor. Uma célula de memória flash é capaz de armazenar dados em decorrência de 

sua característica não-volátil
1
, e o transistor não. Ambos, transistor e memória flash, 

possuem como base de seu funcionamento a utilização das características de materiais 

semicondutores.  

É sugerida a leitura dos autores PIROPO (2008) e ENDERLEIN (1994), para um 

maior aprofundamento nos assuntos de semicondutores, processo de dopagem de materiais 

bem como a construção de transistores. 

 

2.3. Arquitetura e funcionamento dos discos ópticos 

O funcionamento do processo de armazenamento de dados em discos ópticos e sua 

estrutura arquitetural em comparação aos discos magnéticos e eletrônicos é relativamente 

mais simples.  

Em termos estruturais, basicamente os discos ópticos não possuem nenhum 

mecanismo eletrônico e nem mecânico. Toda a parte eletrônica e mecânica fica a cargo do 

dispositivo de leitura e gravação dos CDs, DVDs e BluRays; desta forma, apenas um único 

dispositivo de leitura/gravação instalado no computador permitirá o acesso a várias mídias 

ópticas, inclusive de fabricantes diferentes, para gravar e ler os dados. A figura 05, 

apresenta esta característica de um único dispositivo compatível com mídias de diferentes 

fabricantes. 

 

Figura 05: Leitor de mídias ópticas e mídias de diferentes fabricantes. 

Fonte: Autores 

 

Em comparação aos discos magnéticos e eletrônicos, é como se existisse uma única 

PCB no computador para gravar ou ler os dados. Assim bastaria inserir/remover nesta 

“PCB teórica” os discos no caso dos HDDs, ou inserir/remover os módulos de memória 

                                                           
1
 Não-volátil: Uma mídia de armazenamento de dados é considerada não-volátil quando a mesma preserva 

o dado armazenado mesmo após a interrupção do fornecimento de energia elétrica. Desta forma, uma 
célula de memória flash é não-volátil e um simples transistor é considerado volátil. 
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flash no caso dos SSDs. Obviamente na prática isto não ocorre, cada HD e SSD possui a 

sua própria PCB que possui diferenças entre fabricantes distintos, e até mesmo diferenças 

entre modelos/famílias distintas do mesmo fabricante. Esta comparação está sendo 

realizada, pois o fato de cada dispositivo possuir a sua própria PCB traz vários impactos no 

processo de recuperação dos dados que serão discutidos posteriormente. 

Em relação ao processo de gravação e leitura dos dados em uma mídia do tipo CD-

R (gravável), basicamente o leitor/gravador óptico, utiliza um feixe de laser para realizar 

dois tipos de marcações na superfície da mídia óptica que irão representar os códigos 

binários 0 e 1 (POHLMANN, 1989). 

Estas marcações são conhecidas como “pits” e “lands”, ou em uma tradução 

grosseira para o português, buracos e terra respectivamente. Os buracos são criados através 

da emissão de um feixe de laser que tem a capacidade de “escavar” um buraco na 

superfície da mídia que posteriormente será lido como o bit 1. Para gravar o bit 0, basta 

deixar a superfície intacta sem realizar nenhum tipo de marcação. A figura 06 apresenta à 

esquerda uma imagem microscópica de uma mídia real e a direita uma imagem didática 

dos “pits” e “lands”. 

 

 
Figura 06: Representação dos bits em uma mídia óptica. 

Fonte: NETWORK GRAPHICS (2016) 

 

As mídias regraváveis e de alta capacidade (duas camadas sobrepostas de dados), 

possuem mecanismos um pouco diferentes para a gravação dos dados, mas basicamente o 

funcionamento é similar, utiliza-se um feixe de luz para detectar a presença de dois estados 

na superfície da mídia. 

 

3. A perda de dados e a probabilidade de recuperação 

A perda de dados pode ocorrer por uma infinidade de fatores, com variadas 

gravidades em infinitas situações. Logo, é inviável prever a probabilidade ou taxa de 

sucesso de uma ou outra técnica de recuperação de dados. Neste caso, realmente vale o 
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ditado popular: “cada caso é um caso”. 

Mesmo após análise por um profissional altamente capacitado com os melhores 

equipamentos e ferramentas disponíveis, é inviável que seja emitido um juízo de valor no 

qual se defina se a recuperação dos dados ocorrerá de forma bem-sucedida e em qual grau 

de sucesso. 

Um bom diagnóstico inicial pode exigir, inclusive, a abertura do dispositivo de 

armazenamento em casos de mídias magnéticas, ou seja, ao contrário da maioria de 

procedimentos de reparação de outros equipamentos eletrônicos, o diagnóstico inicial em 

dispositivos de armazenamento de dados, torna-se um trabalho oneroso, que pode 

consumir considerável tempo e expertise para identificar em qual parte do dispositivo está 

o problema que impede que os dados sejam acessados. Como resultado de um bom 

diagnóstico inicial pode-se identificar claramente que a recuperação não será possível; por 

exemplo, conforme a figura 07: no caso de mídias ópticas trincadas, quebradas, ou com 

arranhados muito profundos (a); no caso de discos rígidos com discos quebrados, 

arranhados ou deformados; e por último no caso de células de memória flash, quando o 

chip esteja quebrado ou trincado (c).   

 

Figura 07: Mídias de armazenamento e dados irrecuperáveis 

Fonte: Diferentes imagens agrupadas e adaptadas pelos autores. 

 

Caso o estado da mídia não apresente um dos problemas anteriores, a certeza da 

recuperação de um único arquivo, só poderá ser dada ao término do processo de 

recuperação. O diagnóstico pode indicar a possibilidade de recuperação, as técnicas e 

ferramentas que serão utilizadas, uma estimativa de prazo e preço; mas a certeza do 

sucesso, somente após recuperação e teste dos dados. 

 

4. Os principais fatores geradores de perdas de dados 

Não são conhecidos bancos de dados públicos que registrem casos de perdas de 

dados, com detalhamento técnico dos problemas, das soluções empregadas e dos resultados 

obtidos. No entanto, sem qualquer ordem de precedência, os principais fatores que geram 

problemas que ocasionam a perda de dados nos dispositivos de armazenamento de dados 

mais comuns são exibidos na tabela 01. 
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Tabela 01 – Principais fatores gerados de perdas de dados 

Categoria /Fator 
Disco 

rígido 

Pen 

drive 

Cartão de 

memória 

Mídia 

óptica 

Umidade excessiva, causada por:         

Inundação x x    

Vazamentos hidráulicos x x    

Derramamento ou queda em líquidos x x    

     

Temperatura excessiva, causada por:         

Incêndio x x x x 

Trabalho em condições térmicas inadequadas x x x x 

Acondicionamento inadequado x x x x 

Problemas elétricos, causados por:         

Variação de tensão ou corrente na rede de fornecimento x x x   

Fontes e outros componentes de má qualidade x x x   

Vida útil excedida x x x x 

Problemas físicos, causados por:         

Quedas e impactos x x x x 

Vida útil excedida x x x x 

Diminuição do campo magnético x       

Forte interferência eletromagnética x       

Acondicionamento inadequado x x x x 

Oxidação, sujeira e riscos x x x x 

Problemas lógicos, causados por:         

Perda de partições x x x x 

Tabelas de arquivos corrompidas x x x x 

Formatação inadvertida / regravação inadvertida x x x x 

Exclusão de arquivos e pastas inadvertida x x x x 

Cópia ou movimentação de dados inadvertida x x x x 

Vírus e outros códigos maliciosos x x x x 

Perda de senhas de proteção do disco ou de criptografia x x x x 

Firmware corrompidos x  x     

 

5. Problemas que geram a perda de dados e algumas técnicas de recuperação 

O significado da perda de dados neste artigo, deve ser entendida como a 

impossibilidade temporária ou definitiva de acesso aos dados armazenados em dispositivos 

de armazenamento de dados como discos rígidos, pendrives, cartões de memória e 

similares. Esta impossibilidade temporária ou definitiva pode ter origem em três categorias 

distintas: problemas eletrônicos, físicos\mecânicos e lógicos. 

Cada uma destas três categorias é discutida em seus respectivos tópicos bem como 
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uma rápida noção da técnica de recuperação. 

 

5.1. Problemas eletrônicos: 

Todos os problemas relacionados a perda de dados podem causar sintomas de não 

funcionamento, funcionamento parcial ou até mesmo o funcionamento intermitente de 

dispositivos de armazenamento de dados. 

No caso dos problemas eletrônicos, os sintomas podem ser o de não funcionamento 

ou funcionamento parcial e que afetam todos os dispositivos como: HDD, SSD, Memórias 

Flash (pendrive, cartão de memória e similares). 

A tabela 02 correlaciona o tipo de problema eletrônico versus a possibilidade de 

recuperação bem como o sintoma apresentado e a ação para a recuperação dos dados. 

 

Tabela 02 – Problemas, sintomas e ações para recuperação de dados 

Problema Categoria Perda de acesso 

aos dados 

Sintoma Ação para a 

recuperação dos 

dados 

Processador principal 

do dispositivo 

danificado. 

Eletrônico Temporária Nenhum tipo de 

detecção ocorre, 

spindle não 

inicializa no caso 

de HDDs. 

Substituição do 

processador 

principal 

Chip de memória 

cache danificada. 

Eletrônico Temporária Nenhum tipo de 

detecção ocorre, o 

spindle inicializa no 

caso de HDDs. 

Substituição do 

chip de memória 

Chip de controle do 

spindle danificado. 

Eletrônico Temporária O dispositivo do 

tipo HDD ao ser 

ligado não 

apresenta barulho 

em decorrência do 

funcionamento do 

motor. 

Substituição do 

chip de controle do 

spindle 

Chip de memória flash 

danificado 

Eletrônico Temporária 

Nenhum tipo de 

detecção ocorre, o 

spindle não 

inicializa no caso 

de HDDs. 

Substituição do 

chip de memória 

flash de um HDD 

doador da mesma 

família e revisão 

ou; 

Substituição do 

chip de memória 

flash compatível e 

a regravação do 

firmware correto. 

CIs reguladores de 

tensão danificados 

Eletrônico Temporária Substituição dos 

regulares de tensão 

por outros 

compatíveis 

Elementos de proteção 

como diodos ou 

Eletrônico Temporária Substituição ou 

bypass dos 
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fusistores elementos de 

proteção 

 

Dispositivos como HDDs, SSDs e pendrives podem apresentar níveis de detecção 

diferentes com base no problema ocorrido. Basicamente estes dispositivos são 

reconhecidos inicialmente pela BIOS (Basic Input Output System) do computador e 

posteriormente pelo sistema operacional após a conclusão da inicialização. Desta forma, 

estes dispositivos podem ser reconhecidos pela BIOS do computador e não serem 

reconhecidos pelo sistema operacional, ou não serem reconhecidas por um (BIOS) e nem 

pelo outro (sistema operacional).  

Quando um dispositivo é reconhecido pela BIOS, mas não pelo sistema 

operacional, o problema pode estar relacionado à corrupção do sistema de arquivos 

utilizado no disco ou na tabela de particionamento, assunto tratado no tópico de problemas 

lógicos. Um dispositivo que nem é reconhecido pela BIOS, pode apresentar qualquer uma 

das três categorias de problemas como sendo o causador da falha, que serão tratados em 

cada um dos seus respectivos tópicos. 

A maioria dos problemas eletrônicos tem origem em surtos ou pulsos espúrios de 

tensão, sobre tensão, sobtensão e ruídos, ou por fadiga natural dos componentes 

eletrônicos. No caso dos problemas elétricos, estes podem ocorrer em função de grandes 

oscilações na rede de fornecimento de energia elétrica, por descargas elétricas, por queda e 

retorno de energia, por defeitos ou má qualidades das fontes de alimentação ou reguladores 

de tensão internos ao próprio dispositivo. 

Baseado nisto, estes dispositivos possuem os seus próprios circuitos de proteção. 

Estes circuitos utilizam componentes como fusistores e diodos - como pode ser visto na 

figura 08 - para que estes sejam sacrificados para proteger outros componentes eletrônicos 

mais nobres, caros e especializados. Quando estes componentes são “sacrificados”, o 

dispositivo fica totalmente isolado do mundo externo, pois o mesmo não está sendo 

alimentado internamente com corrente elétrica, mesmo que esteja conectado normalmente. 

Isto ocorre, pois os fusistores e diodos ao se sacrificarem interrompem a trilha no circuito 

da PCB por onde a eletricidade deveria fluir. O dispositivo de armazenamento de dados 

continuará nesta situação até que seja analisado e concertado por profissional 

especializado. Após a correção do circuito eletrônico, e sendo este o único problema, os 

dados poderão ser recuperados. 
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Figura 08: Exemplo dos componentes de “sacrifício” para a proteção da PCB. 

Fonte: Autores 

 

Em casos mais severos os problemas relacionados à tensão elétrica, podem fazer 

com que memórias e processadores entrem em curto circuito causando a queima destes 

dispositivos. A memória flash e o micro controlador da placa eletrônica destes dispositivos 

são fundamentais para sua correta inicialização e funcionamento. Nestes casos, o 

componente deve ser substituído por outro componente de um dispositivo doador
2
 que 

utiliza o mesmo modelo do componente. 

Existe apenas uma única exceção relacionada com a memória flash quando a 

mesma necessita ser trocada no caso de dispositivos do tipo HDD. Quando a memória 

flash tiver que ser trocada, deve ser inserida no lugar uma memória flash de um dispositivo 

que possui as mesmas especificações incluindo o número de revisão. O detalhamento deste 

processo é abordado no tópico sobre problemas lógicos. 

Outra variante dos problemas eletrônicos pode ser encontrada em função de 

problemas nos reguladores de tensão, pois, embora o disco rígido receba várias tensões - 

no caso de um disco SATA (Serial Advanced Technology Attachment): de 12V, 5V e 3,3V 

- é comum que o próprio dispositivo gere e regule outras tensões necessárias ao seu 

funcionamento. Um bom exemplo é a própria tensão de 3,3V, que mesmo sendo recebida 

em no conector de um disco rígido no padrão SATA, ela é descartada e gerada na própria 

placa controladora do disco rígido, pois é considerada uma tensão nobre já que é utilizada 

no clock interno ao dispositivo, e não deve ter oscilações. Outras tensões variam entre 

fabricantes, mas é comum encontrar 8V, 17V e várias outras.  

Problemas nestes reguladores podem fazer com que um disco rígido, não seja 

inicializado corretamente, pelo não controle correto do spindle ou demais componentes 

                                                           
2
Dispositivo doador: Trata-se de um dispositivo de armazenamento de dados que terá os seus componentes 

que estão funcionando perfeitamente, retirados, para serem “transplantados” para o dispositivo que está 
com o componente defeituoso. 
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internos que necessitam destas tensões elétricas intermediárias. 

Em função de considerável diversidade de componentes eletrônicos de uma placa 

controladora de um disco rígido bem como da considerável diversidade de situações que 

podem ocorrer e expor o dispositivo a condições inesperadas é inviável mapear todos os 

problemas possíveis na esfera eletrônica. Assim, um profissional especializado deverá 

fazer um diagnóstico preciso, utilizando equipamentos como um medidor de tensão, 

medidor de resistência, um osciloscópio, uma fonte variável de tensão e corrente além de 

conhecimento e prática neste tipo de dispositivo. 

No interior de cada HDD existe um conversor analógico digital com amplificadores 

de sinais, conectados por um cabo flat. Tal conversor também pode ser alvo de problemas 

eletrônicos, caso no qual tem-se o agravante de ter que abrir o disco rígido para a 

substituição de todo o módulo HDA. A abertura de discos magnéticos exige a utilização de 

um ambiente limpo que atenda algumas especificações, para que não ocorra a 

contaminação dos componentes móveis com partículas de poeira ou outras substâncias, que 

podem danificar a superfície do disco.Cabe ressaltar que, uma vez identificado o problema 

eletrônico sua solução deverá ser temporária a fim de permitir que os dados armazenados 

no dispositivo sejam copiados para uma imagem, pois, o dispositivo em si não será mais 

confiável com o intuito de continuar a ser utilizado no dia a dia. 

 

5.2. Problemas físicos: 

Os problemas físicos decorrem de avarias ou maus contatos nos conectores do 

dispositivo com o computador, no caso de todos os dispositivos de armazenamento de 

dados, até riscos nos discos magnéticos, cabeças de leitura e gravação avariadas ou eixos 

de motores empenados no caso dos dispositivos HDDs. Os sintomas podem ser desde o 

não funcionamento, funcionamento parcial ou até mesmo o funcionamento intermitente de 

dispositivos de armazenamento de dados. 

A tabela 03 correlaciona o tipo de problema físico versus a possibilidade de 

recuperação bem como o sintoma apresentado e a ação para a recuperação dos dados. 

 

Tabela 03 – Problemas, sintomas e ações para recuperação de dados 

Problema Categoria 

Dispositivo 

Perda de 

acesso aos 

dados 

Sintoma Ação para a 

recuperação dos 

dados 

Spindle queimado HDD Temporária Nenhuma 

detecção ocorre, o 

spindle pode não 

ligar, pode 

ocorrer sons 

parecidos com 

batidas conhecido 

como “HD 

batendo cabeça”. 

Substituição do 

do spindle 

Mau contato nos 

conectores que 

ligam a PCB ao 

HDA (Head Disk 

Assembly) 

HDD Temporária Limpeza dos 

contatos com 

produtos 

especializados 

Cabo flat que 

conecta o HDA ao 

HDD Temporária Substituição de 

todo o conjunto 
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conector HDA/PCB 

quebrado. 

HDA a partir de 

um HDD doador 

Cabeças de 

leitura/escrita 

danificadas 

HDD 

 

Temporária 

Discos quebrados ou 

trincados 

HDD Definitiva Não ocorre 

nenhum tipo de 

detecção do 

dispositivo e 

ocorre barulhos 

dos braços das 

cabeças se 

chocando contra 

pedaços do disco 

ou contra a 

superfície do 

disco. 

não se aplica 

Solda fria (quebrada 

com mau contato) 

em qualquer um dos 

componentes 

internos do 

dispositivo 

HDD, SSD, 

pendrive 

Temporária O dispositivo 

funciona de 

forma 

intermitente, para 

de funcionar após 

alguns minutos de 

uso, pelo 

aquecimento e 

mau contato dos 

componentes. 

Retrabalho dos 

componentes 

com mau contato. 

Chips de memória 

flash danificados 

SSD, 

pendrive, 

cartões de 

memória 

Definitiva Dispositivo não é 

reconhecido 

não se aplica 

Mau contato nos 

conectores que 

ligam a PCB aos 

conectores de 

energia e troca de 

dados 

HDD, SSD, 

pendrive 

Temporária Dispositivo pode 

funcionar de 

forma 

intermitente 

desligando após 

algum tempo de 

uso devido ao 

aquecimento 

Retrabalho dos 

componentes 

com mau contato 

ou limpeza destes 

contatos. 

 

 

Pendrives, cartões de memória e discos rígidos externos apresentam uma 

frequência maior de problemas em seus conectores; como são dispositivos portáteis estão 

sempre sendo conectados e desconectados, são transportados, sofrem quedas, sofrem 

pressões em bolsos, expostos a altas temperaturas em veículos. Em muitos casos, o 

conserto nestes conectores pode ser feito apenas de forma temporária para o objetivo de 

recuperação dos dados armazenados nos dispositivos. Em algumas situações, 

especialmente em cartões de memória, é necessário que plataformas especializadas de 

hardware e software sejam utilizadas. Esta solução faz com que o chip de memória seja 

acessado diretamente, porém geralmente ocasiona a destruição física do dispositivo, mas 

permite a cópia dos dados e consequentemente a recuperação. A figura 09 apresenta o 
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processo de movimentação de uma memória flash sendo removida de um pendrive para ser 

acessada diretamente por um equipamento especifico para a extração de dados. 

 

Figura 09: Processo para acesso aos dados em um chip de memória flash de pendrive. 

Fonte: Diferentes imagens agrupadas e adaptadas pelos autores. 

 

A figura 10, apresenta o processo de preparação de um cartão de memória para o 

acesso aos contatos diretos do módulo de memória para a posterior extração dos dados. O 

processo consiste inicialmente em remover o material protetor do circuito através de um 

processo de raspagem e lixamento (1 e 2), na seqüência ocorre um processo de inserção de 

pequenas esferas metálicas (BGA Balls) sobre os contatos do circuito (3),  a soldagem 

destas esferas através de estações de ar quente (4), a soldagem de fios de cobre sobre as 

conexões feitas com as esferas através de soldagem utilizando estações de soldagem  (5 e 

6) e finalmente a conexão das outras pontas do fio de cobre a uma placa controladora que 

será gerenciada por um software para a extração de dados. 
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Figura 10: Sequência de passos para o acesso aos dados de um cartão de memória. 

Fonte: Diferentes imagens agrupadas e adaptadas pelos autores. 

 

 

Quando o assunto são os discos rígidos, os problemas físicos ocorrem no HDA 

(conectores do cabo flat, circuito amplificador, cabeças de leitura/gravação e no atuador) 

além do spindle. Tais dispositivos são muito sensíveis a choques, e principalmente os 

computadores portáteis sofrem mais com as quedas. A figura 11, apresenta os componentes 

do HDA em destaque. 
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Figura 11: Detalhe dos componentes presentes em um HDA. 

Fonte: Diferentes imagens agrupadas e adaptadas pelos autores. 

 

Estes problemas são de solução bem mais complexa, pois, para ser ter acesso a 

estes componentes é preciso que o disco rígido seja aberto em ambiente livre de 

contaminações. Caso um HDD seja aberto em ambiente não controlado, certamente os 

dados terão uma alta probabilidade de serem definitivamente perdidos. A figura 12, 

apresenta uma comparação entre os potenciais elementos de contaminação de um HDD 

caso o mesmo seja aberto em locais não preparados. 

 

Figura 12: Relação entre o tamanho de possíveis contaminantes e o espaço entre a cabeça 

de leitura/gravação e a superfície do disco. 

Fonte: ACS DATA RECOVERY (2016) 

 

Em decorrência dos riscos de contaminação, a abertura de um disco rígido exige 

suportes e ferramentas especiais e só pode ser feita em um ambiente livre de partículas em 

suspensão. Um único grão de poeira pode fazer com que um disco rígido não volte a 

funcionar e pode causar danos irreversíveis as cabeças de leitura/gravação bem como nos 

discos magnéticos. Cabe lembrar que a distância média entre as cabeças de 
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leitura/gravação e a superfície do disco magnético é de poucos mícrons, tal distância é 

criada por um colchão de ar oriundo da rotação dos discos bem como as características 

aerodinâmicas do slider da cabeça de leitura/gravação A figura 13 detalha a criação do 

colhão de ar criado pela rotação dos discos bem como a estrutura aerodinâmica e o slider, 

da cabeça de leitura/gravação. 

 

 
Figura 13: Detalhes da cabeça de leitura/gravação. 

Fonte: Diferentes imagens agrupadas e adaptadas pelos autores. 

 

Desta forma, a abertura do disco rígido só pode ser feita nas chamadas salas limpas 

ou caixas limpas representadas respectivamente pelas figuras 14 e 15. Tais ambientes são 

obtidos por pressão positiva, com insuflamento de ar filtrado por filtros especiais do tipo 

HEPA (High Efficiency Particulate Arrestance) de classe 100 ou ISO 5 (International 

Organization for Standardization), que filtram as partículas sólidas. De acordo com a 

referida normatização não podem existir mais do que 100 partículas de 0,5 mícron ou 

maiores por pé cúbico de ar. Como referência, o diâmetro médio de um fio de cabelo 

humano comum é de 75 a 100 mícrons (PELIZER, 2016). 
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Figura 14: Detalhes do projeto de uma sala limpa. 

Fonte: Diferentes imagens agrupadas e adaptadas pelos autores. 

 

 

 

Figura 15: Detalhes do projeto de uma caixa limpa. 

Fonte: Diferentes imagens agrupadas e adaptadas pelos autores. 

 

Mas não é só o ambiente que vai garantir o sucesso da intervenção, pois, além do 

controle do ambiente, todo o manuseio deve ser protegido por meio de vestimentas, 

ferramentas antiestáticas e cuidados especiais. O sucesso neste tipo de intervenção exige 

conhecimento, prática, procedimentos, ferramentas e ambientes controlados. A figura 16, 

apresenta um conjunto de ferramentas necessárias para a abertura de discos HDD e 

movimentação dos discos para a substituição do spindle. 

A maior parte das soluções empregadas na resolução de problemas físicos 

considera a substituição de motores, atuadores ou cabeças de leitura e gravação por 

componentes compatíveis. Como estes componentes não são comercializados, geralmente 

são obtidos a partir de discos doadores; logo a empresa especializada neste tipo de serviço 

costuma contar com grande quantidade de discos rígidos e pendrives doadores, e ainda 

assim, pode ser necessário um tempo maior caso seja necessário a aquisição de um disco 
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rígido doador compatível. 

 
Figura 16: Conjunto de ferramentas para remoção dos discos magnéticos. 

Fonte: Diferentes imagens agrupadas e adaptadas pelos autores. 

 

Da mesma forma que nos problemas eletrônicos, as soluções para os problemas 

físicos são temporárias para o único objetivo de recuperar os dados armazenados no 

dispositivo. Logo após a recuperação o disco rígido deve ser descartado, pois não poderá 

ser considerado seguro para operação normal. 

Ainda sobre os problemas físicos é preciso relatar sobre as mídias ópticas do tipo 

CD (Compact Disk), DVD (Digital Versatile Disk) e BD (Blu-ray Disk) que comumente 

tem seus dados perdidos em função de contaminantes, riscos e outras avarias na superfície 

de armazenamento óptico. Com as técnicas e produtos adequados é possível proceder a 

uma lavagem da mídia seguida de um polimento técnico que pode eliminar boa parte dos 

riscos e permitir que os dados armazenados sejam recuperados por meio da criação de uma 

imagem binária que será posteriormente processada com ferramentas de software 

adequadas. A figura 17, apresenta uma máquina profissional para o polimento de 

superfícies ópticas. 

 

Figura 17: Equipamento para polimento de uma superfície óptica. 

Fonte: Autores  

5.3. Problemas lógicos: 
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A maior parte dos leigos acredita que os problemas lógicos são os de mais fácil 

solução. Nem sempre tal premissa é verdadeira; é preciso lembrar que existem problemas 

lógicos de vários tipos, desde a exclusão inadvertida de um arquivo até um problema de 

firmware de um disco rígido. 

Mesmo se considerarmos as exclusões inadvertidas, as perdas de partições ou as 

formatações por engano, não há qualquer certeza que a solução será simples, direta e 

rápida, muito menos se o procedimento de recuperação será exitoso total ou parcialmente. 

O nível de sucesso no processo de recuperação dependerá do manuseio correto do 

dispositivo após o incidente e do emprego das melhores técnicas e ferramentas para a 

análise e recuperação dos dados perdidos.  

O simples fato de o dispositivo ser entregue a um profissional inabilitado que 

instalará e executará uma solução de software qualquer para tentar recuperar algum dado 

perdido pode fazer com que a taxa de sucesso na recuperação caia drasticamente. Na 

recuperação de dados, a probabilidade de sucesso vai decrescendo com a evolução da 

quantidade de tentativas mal sucedidas; em muitos casos nem uma segunda chance existe. 

Para este tipo de problema é prudente que: assim que o diagnóstico inicial conferir 

as condições para que o dispositivo seja energizado, conectado a um computador e 

acessado, a primeira ação deve ser duplicar o conteúdo do dispositivo com dados perdidos, 

gerando-se uma imagem com uma cópia completa da mídia de armazenamento em formato 

binário. Uma vez feita esta imagem, todo o procedimento e as tentativas de recuperação de 

dados deverão ser feitas na imagem e não no dispositivo físico. Até porque, mesmo com o 

sucesso de uma primeira abordagem, pode ser que seja necessária a execução de outras 

ferramentas, com outras opções a fim de maximizar o conteúdo recuperado. 

Neste tipo de abordagem, serão utilizadas soluções especializadas de software que 

têm funcionalidades de análise das partições, dos sistemas de arquivos e das listas de 

arquivos. As opções de execução vão depender do que ocorreu com a mídia em questão. 

De forma complementar, tais soluções têm funcionalidades de recuperação de arquivos 

baseados nas listas de arquivos dos sistemas de arquivos e também por técnicas de “data 

carving” (MERLO, 2008). 

Em outro diapasão existem os problemas de firmware, especialmente nos discos do 

tipo HDD. Muitas pessoas nem os consideram como problemas lógicos, mas deveriam, até 

porque na maioria das vezes a solução do problema de firmware é feita também por um 

procedimento de software com o apoio de hardware especializado. Obviamente problemas 

de firmware até podem ser ocasionados por outros problemas de hardware. 

O firmware é responsável pelo gerenciamento do HDD, uma parte deste firmware é 

gravado na memória flash e a outra parte gravada na trilha de sistema (System Area ou 

Trilha 0). Ou seja, para que o HDD funcione corretamente no caso de uma substituição da 

memória flash, a nova memória flash “transplantada” deve conter o mesmo trecho de 

código do firmware da antiga memória flash. Uma forma de se obter este resultado é 

14th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2017

5020



utilizando uma memória flash a ser transplantada de um outro HDD da mesma família e 

revisão, caso contrário não temos a garantia de que o firmware será o mesmo no caso de 

outras famílias e revisões. A figura 18, apresenta o processo de transferência da memória 

flash bem como identificar o modelo e revisão. 

 
Figura 18: Substituição de um chip de memória contendo o firmware. 

Fonte: Diferentes imagens agrupadas e adaptadas pelos autores. 
 

 

Outra forma possível de realizar a troca do chip da memória flash é utilizar um chip 

de outro dispositivo do mesmo fabricante, porém de famílias e revisões diferentes. Neste 

caso, será necessário utilizar softwares e hardwares comerciais especializados na 

recuperação de dados para que seja possível a gravação do firmware compatível no chip de 

memória do dispositivo. Este processo é comum de ser realizado, quando não se tem um 

dispositivo doador com as especificações necessárias (modelo e revisão necessárias). A 

figura 19 apresenta um dos softwares/hardware capazes de realizar a gravação do firmware 

e outros processos necessários para o processo de recuperação de dados, neste caso o DFL 

da empresa “Dolphin Data Lab”. 

 

Figura 19: À esquerda o software DFL realizando o processo de gravação do firmware, e à 

direita a placa necessária para a comunicação entre o computador e a interface de baixo 

nível de comandos do HDD/SDD. 

Fonte: Diferentes imagens agrupadas e adaptadas pelos autores. 

6. A contribuição da recuperação de dados para a perícia forense computacional 
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De início, muitas pessoas podem não enxergar uma relação direta entre as técnicas, 

equipamentos e soluções de recuperação de dados com a realização de exames pericias em 

sistemas computacionais. Ocorre que tais exames periciais são baseados, na maioria das 

vezes, em análises estáticas em dados armazenados em dispositivos de armazenamento 

computacional como discos do tipo HDD/SSD, cartões de memória, pendrives, mídias 

ópticas e outros. 

O primeiro passo deste tipo de exame pericial é a geração de uma imagem binária 

da mídia examinada.Tal imagem será posteriormente processada por soluções forenses e na 

sequência um Perito analisará os dados e emitirá suas conclusões por meio de um Laudo 

Pericial. 

Mas o que ocorre quando o Perito não consegue gerar a imagem binária? Como 

proceder sem ter acesso aos dados? Em muitas situações o Perito recebe apenas um disco 

rígido para ser examinado, em muitos casos tal dispositivo permaneceu armazenado em 

alguns depósitos por muitos meses, senão anos; o acondicionamento não costuma ser 

adequado e com isso em muitos casos o dispositivo sequer funciona nas mãos do Perito 

(MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2012). 

Comumente os Peritos não dispõem de ferramentas, laboratórios, equipamentos e 

soluções de hardware e software adequados para a recuperação de dados. Isso cria duas 

situações completamente opostas: primeiro caso: Perito gera o Laudo Pericial informando 

a inviabilidade de acesso aos dados e o processo se encerra por ai; ou: segundo caso: o 

dispositivo é submetido a um laboratório profissional de recuperação de dados, que, sob o 

acompanhamento do Perito gerará uma imagem binária que permitirá o trabalho pericial; e 

todo o procedimento poderá ser consignado no competente Laudo Pericial. 

Desta forma, resta comprovado que as instituições periciais precisam se aparelhar 

de laboratórios, soluções, ferramentas e expertise para recuperação de dados ou estabelecer 

parcerias com empresas profissionais e idôneas no setor de recuperação de dados. 

 

7. Trabalhos futuros e conclusão 

Este artigo apresentou uma visão geral e atualizada acerca dos mecanismos de 

armazenamento de dados além dos problemas que ocasionam a perda de dados e as 

alternativas para sua recuperação; bem como sua relação com a perícia forense 

computacional.  

Evoluções neste tema podem apresentar detalhadamente cada uma das principais 

categorias de problemas com suas soluções. Outra linha de trabalho futuro está relacionada 

à elaboração de estudos comparativos de ferramentas de hardware e software 

especializadas na solução de problemas lógicos com o objetivo de contribuir para que os 

usuários e leitores tenham condições e noções de como este processo ocorre na prática. 

Adicionalmente, existe espaço também para a comparação entre as particularidades do 
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processo de recuperação de dados entre as mídias magnéticas e mídias eletrônicas, no que 

se refere à recuperação lógica de dados após a exclusão de arquivos ou partições, uma vez 

que estas tecnologias apresentam diferentes taxas de sucesso neste processo. 

Por fim, o desenho, planejamento e execução de estudos de casos que considerem 

diferentes problemas causadores de diferentes tipos de perdas de dados em diferentes tipos 

de dispositivos de armazenamento de dados, constituem excelente fonte de experimentos 

para novos trabalhos científicos que podem ser gerados como trabalhos futuros 

relacionados. 
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