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Avisos 

Os clientes são responsáveis por fazer sua própria avaliação, independentemente das 

informações neste documento. Este documento: (a) é fornecido apenas para fins 

informativos, (b) representa as práticas e ofertas de produtos atuais da AWS, que estão 

sujeitas a alterações sem aviso prévio e (c) não cria nenhum compromisso ou garantia 

da AWS e seus afiliados, fornecedores ou licenciadores. Os produtos ou serviços da 

AWS são fornecidos no “estado em que se encontram”, sem nenhuma garantia, 

declaração ou condição explícita ou implícita de qualquer tipo. As responsabilidades e 

obrigações da AWS para com seus clientes são regidas por contratos da AWS, e este 

documento não modifica nem faz parte de nenhum contrato entre a AWS e seus 

clientes. 

© 2019 Amazon Web Services, Inc. ou seus afiliados. Todos os direitos reservados. 
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Resumo 

Este documento contém informações sobre os serviços e recursos que a Amazon Web 

Services (AWS) oferece para ajudar os clientes a cumprir os requisitos do Regulamento 

Geral sobre a Proteção de Dados (GDPR) que se aplicam a suas atividades. Esses 

serviços e recursos incluem o cumprimento das normas de segurança de TI, a 

atestação do catálogo de controles de compatibilidade de computação na nuvem (C5) e 

a adesão ao código de conduta dos Cloud Infrastructure Services Providers in Europe 

(CISPE, provedores de serviços de infraestrutura em nuvem na Europa ), controles 

detalhados de acesso a dados, ferramentas de monitoramento e registro em log, 

criptografia e gerenciamento de chaves. 
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Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados 

(GDPR) 

O Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (GDPR) é uma lei europeia de 

privacidade1 (regulamento 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de 

abril de 20162) que entrou em vigor em 25 de maio de 2018. O GDPR substitui a 

Diretiva de Proteção de Dados da UE (Diretiva 95/46/EC) e destina-se a conciliar as 

leis de proteção de dados por toda a União Europeia (UE), aplicando uma única lei de 

proteção de dados que é obrigatória para todos os Estados-membros. 

O GDPR se aplica a todo o processamento de dados pessoais feito pelas organizações 

estabelecidas na UE ou para as organizações que processam dados pessoais de 

residentes da UE ao oferecer bens ou serviços para indivíduos na UE ou monitorar o 

comportamento de residentes na UE dentro da UE. Dados pessoais são qualquer 

informação relacionada a uma pessoa física identificada ou identificável. 

Mudanças no GDPR em relação a organizações que 

operam na União Europeia 

O GDPR busca dar consistência ao modo como os dados pessoais podem ser 

tratados, usados e compartilhados com segurança entre os Estados-membro da UE. As 

organizações devem demonstrar continuamente a proteção dos dados tratados e o 

cumprimento do GDPR por meio da implementação e revisão periódica de medidas 

técnicas e organizacionais rigorosas e políticas de conformidade aplicáveis ao 

processamento de dados pessoais. As autoridades fiscalizadoras da UE poderão emitir 

multas de até 20 milhões de euros, ou 4% do volume de negócios global anual, o que 

for mais alto, por uma violação do GDPR. 

Preparação da AWS para o GDPR 

Os especialistas em conformidade e segurança da AWS trabalham com clientes ao 

redor do mundo para responder a suas questões e ajudá-los a executar cargas de 

trabalho na nuvem de acordo com o GDPR. Essas equipes também examinam as 

responsabilidades da AWS com relação aos requisitos do GDPR. 

Nós confirmamos que todos os serviços da AWS podem ser usados em 
conformidade com o GDPR. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Data_Protection_Directive
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Data Processing Addendum (DPA - Anexo de 

Processamento de Dados) da AWS 

A AWS oferece um Anexo de Processamento de Dados em conformidade com o GDPR 

(DPA do GDPR), o que permite que os clientes cumpram suas obrigações contratuais 

em relação ao GDPR. O DPA do GDPR da AWS integra os termos de serviço da AWS 

e se aplica automaticamente a todos os clientes no mundo inteiro que precisam da 

conformidade da AWS com o GDPR. 

A função da AWS nos termos do GDPR  

Nos termos do GDPR, a AWS atua como processadora de dados (data processor) e 

como controladora de dados (data controller). 

A AWS como processadora de dados 

Quando os clientes e os provedores de soluções da AWS usam os serviços da AWS 

para o processamento de dados pessoais em seu conteúdo, a AWS atua como 

processadora de dados. Os clientes e provedores de soluções da AWS podem usar os 

mecanismos disponíveis nos serviços da AWS, inclusive os controles de configuração 

de segurança, para processar dados pessoais. Nessas circunstâncias, o cliente ou 

provedor de soluções da AWS pode atuar como controladora de dados, e a AWS atua 

como processadora ou subprocessadora de dados. O anexo de processamento de 

dados (DPA) da AWS em conformidade com o GDPR incorpora o compromisso da 

AWS como processadora de dados. 

AWS como controladora dos dados 

Quando a AWS coleta dados pessoais e determina os propósitos e os meios de 

processamento deles, atua como entidade controladora dos dados. Por exemplo, a 

AWS armazena informações de contas como controladora de dados para o registro de 

contas, gerenciamento, acesso a serviços, contato de clientes e suporte. 

Nos termos do artigo 32, os administradores e os contratantes devem aplicar “as 

medidas técnicas e organizacionais que forem adequadas” que considerem “as 

técnicas mais avançadas, os custos da sua aplicação, e a natureza, o âmbito, o 

contexto e as finalidades do processamento dos dados, bem como os riscos 

decorrentes do tratamento para os direitos e liberdades das pessoas singulares”. O 

GDPR oferece sugestões específicas sobre os tipos de ações de segurança que 

podem ser necessárias, incluindo:  

https://aws.amazon.com/blogs/security/aws-gdpr-data-processing-addendum/
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 Adoção de pseudoanonimização e criptografia de dados pessoais. 

 Garantia de conservação da confidencialidade, integridade, disponibilidade e 

resiliência de sistemas e serviços de processamento. 

 Capacidade de restaurar a disponibilidade e o acesso a dados pessoais em 

tempo hábil em casos de incidentes físicos ou técnicos. 

 Um procedimento para testar, avaliar e aferir periodicamente a eficácia de 

medidas técnicas e organizacionais, a fim de garantir a segurança do 

tratamento. 

Modelo de responsabilidade de segurança 

compartilhada  

A segurança e a conformidade são responsabilidades compartilhadas entre a AWS e o 

cliente. Quando os clientes transferem os sistemas computacionais e dados para a 

nuvem, a responsabilidade pela segurança passa a ser compartilhada entre o cliente e 

o provedor de serviços de nuvem. Quando os clientes usam a Nuvem AWS, a AWS é 

responsável por proteger a infraestrutura subjacente que suporta a nuvem, e os 

clientes são responsáveis por tudo o que colocam na nuvem ou conectam a ela. A 

diferenciação de responsabilidade é comumente designada como segurança da nuvem 

em contraste com segurança na nuvem.  

Esse modelo compartilhado pode ajudar a reduzir a sobrecarga de responsabilidade 

operacional do cliente e pode dar a ele a flexibilidade e o controle necessários para a 

implantação da infraestrutura na Nuvem AWS. A AWS opera, gerencia e controla os 

componentes da infraestrutura, desde o sistema operacional do host e da camada de 

virtualização até a segurança física das instalações em que os serviços são 

executados. O cliente assume a responsabilidade e a gestão do sistema operacional 

virtualizado (o que inclui atualizações e patches de segurança), qualquer outro software 

de aplicativo associado e da configuração do firewall dos grupos de segurança 

fornecido pela AWS. Para saber mais, consulte o Modelo de responsabilidade 

compartilhada da AWS. 

https://aws.amazon.com/compliance/shared-responsibility-model/
https://aws.amazon.com/compliance/shared-responsibility-model/
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Estrutura de conformidade e padrões de 

segurança rígidos 

De acordo com o GDPR, as medidas técnicas e organizacionais adequadas podem 

incluir “a capacidade de garantir continuamente a confidencialidade, a integridade, a 

disponibilidade e a resiliência de sistemas e serviços de processamento”, bem como 

processos confiáveis de restauração, teste e gerenciamento de riscos gerais.  

Programa de conformidade da AWS  

O programa de conformidade da AWS permite que os clientes entendam os rígidos 

controles em vigor para manter a segurança e a proteção de dados na Nuvem AWS. 

Quando os sistemas são hospedados na Nuvem AWS, as responsabilidades de 

conformidade são compartilhadas. Ao integrar recursos de serviços com foco em 

governança facilmente auditáveis aos padrões de auditoria ou conformidade aplicáveis, 

os facilitadores de conformidade da AWS (como AWS Config, AWS CloudTrail, AWS 

Identity and Access Management, Amazon GuardDuty e AWS Security Hub) 

aproveitam os programas tradicionais, ajudando os clientes a se estabelecerem e 

operarem em um ambiente de controle de segurança da AWS. Projetada e gerenciada 

conforme as boas práticas de segurança, a infraestrutura de TI da AWS obedece a 

vários padrões de segurança do setor, entre os quais:  

 SOC 1/SSAE 16/ISAE 3402 (antigo SAS 70)  

 SOC 2  

 SOC 3  

 FISMA, DIACAP e FedRAMP  

 SRG do DoD 

 PCI DSS nível 1  

 ISO 9001/ISO 27001  

 ITAR  

 FIPS 140-2  

 MTCS nível 3 

https://aws.amazon.com/compliance/programs/
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Além disso, a flexibilidade e o controle que os produtos e serviços da AWS oferecem 

aos clientes permitem implantar soluções que atendem a diversos padrões específicos 

do setor3. 

A AWS fornece aos seus clientes uma ampla variedade de informações relacionadas 

ao seu ambiente de controle de TI por meio de documentos técnicos, relatórios, 

certificações e atestações de terceiros. Para saber mais, consulte a documentação 

Amazon Web Services: risco e conformidade. 

Catálogo de controles de conformidade de 

computação na nuvem 

O catálogo de controles de conformidade de computação na nuvem (C5) é um 

esquema de certificação do governo alemão que foi introduzido na Alemanha pelo 

Gabinete Federal para a Segurança da Informação (BSI). Ele foi elaborado para ajudar 

na proteção operacional das organizações contra ciberataques comuns, no contexto 

das recomendações de segurança para os provedores de serviço na nuvem dadas pelo 

governo alemão. 

As medidas técnicas e organizacionais para a proteção de dados, bem como as 

medidas para a segurança da informação, visam a proteção dos dados a fim de 

garantir confidencialidade, integridade e disponibilidade. O C5 define requisitos de 

segurança que podem também ser relevantes para a proteção de dados. A atestação 

do C5 pode ser usada por clientes da AWS e seus consultores de conformidade para 

compreender a gama de serviços de garantia de segurança de TI oferecidos pela AWS 

na transferência de cargas de trabalho para a nuvem. O C5 agrega o nível de 

segurança de TI definido normativamente, equivalente ao IT-Grundschutz, com a 

inclusão de controles específicos para a nuvem. 

O C5 acrescenta controles que fornecem informações sobre localização de dados, 

provisionamento de serviços, jurisdição, certificações existentes, obrigações de 

divulgação de informações e uma descrição completa dos serviços. Usando essas 

informações, os clientes podem avaliar como os regulamentos legais (por exemplo, a 

privacidade de dados), as próprias políticas ou o ambiente de ameaças se relacionam 

com o uso de serviços de computação em nuvem. 

  

https://d0.awsstatic.com/whitepapers/compliance/AWS_Risk_and_Compliance_Whitepaper.pdf
https://www.bsi.bund.de/EN/Topics/CloudComputing/Compliance_Controls_Catalogue/Compliance_Controls_Catalogue_node.html
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/EN/BSI/Publications/CloudComputing/SecurityRecommendationsCloudComputingProviders.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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Código de conduta da CISPE 

O GDPR contempla a aprovação de códigos de conduta para ajudar os responsáveis 

pelo processamento e pelo controle a demonstrar conformidade de acordo com os 

regulamento. Um desses códigos em espera da aprovação oficial das autoridades 

responsáveis pela proteção de dados na UE é o CISPE: Código de Conduta para 

Provedores de Serviço de Infraestrutura de Nuvem (o “Código”)4. O Código oferece aos 

clientes a tranquilidade de que seu provedor de nuvem se baseia nos padrões 

adequados de proteção de dados consistentes com o GDPR. 

Alguns principais benefícios do Código incluem: 

 Esclarecer quem é responsável por quais aspectos da proteção de dados: 

o Código explica a função do provedor da nuvem e do cliente nos termos do 

GDPR, especificamente no contexto de serviços de infraestrutura em nuvem. 

 Estabelecer os princípios a serem seguidos pelos provedores: o Código 

desenvolve princípios fundamentais no âmbito do GDPR sobre ações e 

compromissos claros que os provedores devem assumir para demonstrar sua 

conformidade com o GDPR e ajudar os clientes a cumprir o regulamento. Os 

clientes podem desfrutar desses benefícios concretos em  suas próprias 

estratégias de conformidade e proteção de dados. 

 Fornecer aos clientes a privacidade e as informações de segurança 

necessárias para ajudá-los a atingir seus objetivos de conformidade: o 

Código exige que os provedores mantenham a transparência nas medidas 

tomadas para cumprir seus compromissos de garantia de privacidade e 

segurança. Algumas dessas medidas incluem a aplicação de proteções de 

privacidade e segurança, notificação de violação de dados, eliminação de dados 

e transparência de subtratamento de dados por terceiros. Todos esses 

compromissos são verificados por organismos de monitoramento independentes 

e terceirizados. Os clientes podem usar essas informações para compreender 

integralmente os altos níveis de segurança oferecidos. 

Na época da publicação, a AWS registrou a conformidade total dos seguintes serviços 

com o Código: Amazon EC2, Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), Amazon 

Relational Database Service (Amazon RDS), AWS Identity and Access Management 

(IAM), AWS CloudTrail e Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Para obter mais 

informações, consulte o Registro público do CISPE. Essa conformidade proporciona 

aos clientes as garantias adicionais de que, quando usam a AWS, controlam seus 

dados em um ambiente seguro, protegido e em conformidade. A conformidade da AWS 

https://cispe.cloud/publicregister


Amazon Web Services Compreensão da conformidade com o GDPR na AWS 

 7 

com o Código se soma à lista de certificações e credenciamentos reconhecidos 

internacionalmente obtidos pela AWS. Isso inclui ISO 27001, ISO 27018, ISO 9001, 

SOC 1, SOC 2, SOC 3, PCI DSS nível 1, entre outros. 

Controles de acesso a dados 

O artigo 25 do GDPR declara que o controlador “deve aplicar medidas técnicas e 

organizacionais para assegurar que, por padrão, só sejam tratados os dados pessoais 

que forem necessários para cada finalidade específica do processamento”. Os 

seguintes mecanismos de controle de acesso da AWS ajudam os clientes a cumprir 

esse requisito, permitindo que somente administradores, usuários e aplicativos 

autorizados acessem os recursos e dados dos clientes da AWS: 

AWS Identity and Access Management 

Quando você cria uma conta AWS, uma conta de usuário raiz é gerada 

automaticamente para ela. Essa conta de usuário possui acesso total aos seus 

serviços e recursos da AWS na sua conta AWS. Em vez de usar essa conta para 

tarefas rotineiras, use-a apenas para gerar funções adicionais e contas de usuário pela 

primeira vez, e para atividades administrativas que exijam o uso dela. A AWS 

recomenda aplicar o princípio do privilégio mínimo desde o início: defina contas de 

usuário e funções diferentes para tarefas diferentes e especifique um conjunto mínimo 

de permissões necessárias para completar cada tarefa. Essa abordagem consiste em 

um mecanismo para refinar um conceito-chave introduzido no GDPR: a proteção de 

dados por design. O AWS Identity and Access Management (IAM) é um serviço web 

que pode ser usado para controlar o acesso seguro aos recursos da AWS. 

Os usuários e funções definem as identidades do IAM com permissões específicas. 

Com os papéis do IAM, você pode permitir que um usuário assuma e execute tarefas 

específicas, usufruindo de credenciais provisórias para a função durante a sessão. 

Você pode usar os papéis do IAM para fornecer com segurança as credenciais 

necessárias para os aplicativos em execução na Amazon EC2 acessarem os recursos 

da AWS, como os buckets da Amazon S3, Amazon RDS ou as bases de dados 

DynamoDB. 

https://aws.amazon.com/compliance/programs/
https://aws.amazon.com/compliance/programs/
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles.html
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Tokens de acesso provisório por meio do AWS STS 

Você pode usar o AWS Security Token Service (AWS STS) para criar e fornecer a 

usuários confiáveis certas credenciais de segurança provisórias que lhes permitam o 

acesso a recursos da AWS. As credenciais provisórias de segurança funcionam de 

forma praticamente idêntica às credenciais de chave de acesso de longo prazo que 

você pode conceder aos usuários do IAM, com as seguintes diferenças: 

 As credenciais provisórias de segurança têm curta duração. É possível ajustar o 

tempo de validade delas, que varia de minutos a muitas horas. Após a expiração 

das credenciais provisórias, a AWS deixa de reconhecê-las e não permite 

nenhum tipo de acesso por API com essas credenciais. 

 As credenciais provisórias de segurança não são armazenadas na conta de 

usuário. Pelo contrário, elas são geradas de modo dinâmico e fornecidas ao 

usuário quando requisitadas. Quando as credenciais provisórias de segurança 

expiram (ou antes disso), o usuário pode requisitar novas credenciais, caso 

tenha permissão para fazer isso. 

Essas diferenças do uso de credenciais provisórias oferecem as seguintes vantagens: 

 Não é necessário distribuir ou incorporar credenciais de segurança de longo 

prazo da AWS em um aplicativo. 

 As credenciais provisórias são a base da federação de funções e identidades. É 

possível conceder a outros usuários o acesso a recursos da AWS ao definir uma 

identidade provisória da AWS para eles. 

 As credenciais provisórias de segurança têm um prazo limitado ajustável. Por 

isso, não é necessário alternar ou revogar explicitamente as credenciais quando 

elas já não forem mais necessárias. Após a expiração das credenciais 

provisórias de segurança, elas não podem ser reutilizadas. É possível 

especificar o tempo máximo de validade das credenciais. 

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_temp.html
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Autenticação multifatores  

Para segurança extra, você pode adicionar dois fatores de autenticação à sua conta e à 

conta de usuários individuais. Com a autenticação multifatores (MFA) habilitada, ao 

acessar o website da AWS, você será reconhecido pelo nome de usuário e senha 

(primeiro fator), bem como pela resposta de autenticação da AWS ao seu dispositivo 

MFA (segundo fator). A MFA pode ser habilitada para a sua conta AWS e para os 

usuários individuais do IAM que você criou na sua conta. Você também pode usar a 

MFA para controlar o acesso às APIs da AWS. 

 Por exemplo, pode-se definir uma política que permita acesso total a todas as 

operações de API da AWS na Amazon EC2, mas que explicitamente negue acesso a 

operações de API específicas (como StopInstances e TerminateInstances), se o 

usuário não estiver autenticado com o MFA. 

 

Imagem 1 – Exigência de MFA para operações específicas de API no Amazon EC2. 



Amazon Web Services Compreensão da conformidade com o GDPR na AWS 

 10 

Acesso a recursos de objetos da AWS  

Para implementar o acesso granular a seus objetos da AWS, você pode conceder 

níveis de permissões diferentes para pessoas e recursos diferentes. Por exemplo, 

conceda a apenas alguns usuários o acesso total aos serviços Amazon Elastic 

Compute Cloud (Amazon EC2), Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), 

Amazon DynamoDB e Amazon Redshift, entre outros serviços da AWS.  

Para outros usuários, você pode habilitar apenas o modo de leitura para alguns buckets 

do Amazon S3, dar permissão para gerenciar apenas algumas instâncias da Amazon 

EC2 ou acessar apenas os dados de faturamento. 

A política a seguir é um exemplo de um método que pode ser usado para permitir todas 

as ações em um bucket específico do Amazon S3 e explicitamente negar o acesso a 

todos os serviços da AWS que não sejam Amazon S3. 

 

Imagem 2 – Restrição de gerenciamento a um bucket específico do Amazon S3. 

É possível anexar uma política a uma conta de usuário ou uma função. Para outros 

exemplos de políticas do IAM, consulte Exemplo de políticas do IAM baseadas em 

identidade. 

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies_examples.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies_examples.html
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Acesso a dados de configuração e operação 

Você pode usar o AWS Systems Manager para ver e gerenciar as operações da 

infraestrutura da AWS. É possível fazer a auditoria e reforçar a conformidade a estados 

definidos. O Parameter Store do AWS Systems Manager pode centralizar o 

gerenciamento de parâmetros de definição de dados. Isso permite a implementação do 

acesso granular aos parâmetros de dados em texto simples (como strings de bases de 

dados) ou com segredos (como senhas). Você pode liberar o controle de acesso por 

meio de permissões personalizadas concedidas a usuários e recursos (por exemplo, 

instâncias) visando ao acesso de parâmetros e ao uso da integração com o IAM. Por 

exemplo, em um ambiente de desenvolvimento, as credenciais em geral aparecem em 

código fixo. Em vez de usar o código fixo para as credenciais, você pode usar o 

Parameter Store para salvar senhas e permitir que os desenvolvedores acessem as 

credenciais com o AWS API get-parameter. 

O exemplo do trecho de API a seguir mostra a recuperação de senha com get-

parameter: 

  

O AWS Secrets Manager é outra opção disponível para proteger os dados 

confidenciais necessários para você acessar aplicativos, serviços e recursos de TI. O 

serviço permite alternar, gerenciar e recuperar facilmente credenciais de banco de 

dados, chaves de API e outros dados confidenciais durante seus ciclos de vida. 

Usuários e aplicativos recuperam dados confidenciais com uma chamada das APIs do 

Secrets Manager, o que elimina a necessidade de usar código fixo para proteger 

informações confidenciais em texto simples. O Secrets Manager oferece alternância de 

segredo com integração interna do Amazon RDS, Amazon Redshift e Amazon 

DocumentDB. 

https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/systems-manager-parameter-store.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/ssm/get-parameter.html
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Restrições geográficas 

Você pode usar restrições geográficas (também conhecidas como bloqueios 

geográficos) para evitar que usuários em localidades específicas acessem conteúdo de 

uma distribuição web do Amazon CloudFront.  

Há duas opções de uso das restrições geográficas: 

 Recurso de restrição geográfica do CloudFront: use essa opção para 

restringir o acesso a todos os arquivos associados a uma distribuição do 

CloudFront e para restringir o acesso de países específicos. 

 Serviço de geolocalização de terceiros: use essa opção para restringir o 

acesso a um subconjunto dos arquivos associados a uma distribuição ou para 

restringir o acesso em um nível mais detalhado do que por filtro de país. 

Além dessas duas opções, os recursos de restrição geográfica estão disponíveis para 

as regiões lançadas recentemente. Regiões AWS lançadas antes de 20 março de 2019 

estão habilitadas por padrão. As regiões incorporadas depois de 20 de março de 2019, 

como Ásia-Pacífico (Hong Kong) e Oriente Médio (Bahrein), estão desabilitadas por 

padrão. É necessário habilitar essas regiões antes de usá-las. Se uma região da AWS 

estiver desabilitada por padrão, use a Console de Gerenciamento da AWS para 

habilitá-la. A função de habilitar e desabilitar regiões no AWS permite controlar o 

acesso de usuários na sua conta AWS aos recursos nessa região.5 

Controle do acesso a aplicativos para dispositivos 

móveis e web 

A AWS fornece serviços para gerenciar o controle de acesso a dados dentro dos 

aplicativos. Caso precise adicionar login de usuário e funções de controle de acesso a 

seus aplicativos para dispositivos móveis e web, você pode usar o Amazon Cognito. O 

banco de usuários do Amazon Cognito é um diretório seguro com capacidade para 

centenas de milhões de usuários. Para proteger a identidade dos usuários, é possível 

incorporar a autenticação multifatores (MFA) ao banco de usuários. Também é possível 

usar a autenticação adaptativa, que usa um modelo de avaliação de riscos para 

antecipar quando provavelmente será necessário outro fator de autenticação.  

Com o Amazon Cognito, você pode ver quem acessou seus recursos e onde isso 

ocorreu (aplicativos para dispositivos móveis e web). Essa informação pode ser usada 

para criar políticas de segurança que permitam ou neguem o acesso a recursos com 

base no tipo de origem do acesso (aplicativos para dispositivos móveis e web). 
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Monitoramento e registro em log 

O artigo 30 do GDPR dispõe que “cada controlador e, onde aplicável, seu 

representante deve manter um registro de todas as atividades de tratamento sob a sua 

responsabilidade”. O artigo também especifica quais informações devem ser gravadas 

quando se monitora o processamento de todos os dados pessoais, como estipulado 

pelo GDPR. É dever de processadores e controladores enviar uma notificação de 

violação em tempo hábil, por isso é importante detectar incidentes rapidamente. Para 

ajudar os clientes a cumprir com essas obrigações, a AWS oferece os serviços de 

monitoramento e log a seguir. 

Gerenciar e configurar recursos com AWS Config 

O AWS Config oferece uma visualização detalhada da configuração dos recursos da 

AWS em uma conta da AWS. Essa visualização inclui a forma como os recursos se 

relacionam entre si e como foram configurados anteriormente, o que permite ver a 

evolução das configurações e dos relacionamentos ao longo do tempo. 

 

Imagem 3 – Monitoramento das mudanças de configuração com o tempo no AWS Config. 

Um recurso da AWS é uma entidade com a qual você pode trabalhar na AWS, como 

uma instância do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), um volume do Amazon Elastic 

Block Store (EBS), um grupo de segurança ou uma Amazon Virtual Private Cloud 

(VPC). Para ver uma lista completa dos recursos da AWS compatíveis com AWS 

Config, consulte Tipos de recursos compatíveis da AWS. 

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/resource-config-reference.html
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Com o AWS Config, você pode: 

 Avaliar as configurações de recursos da AWS para verificar se as definições 

estão corretas. 

 Capturar em uma imagem instantânea as configurações atuais dos recursos 

compatíveis associados à sua conta da AWS. 

 Acessar as configurações de um ou mais recursos existentes em sua conta. 

 Acessar configurações históricas de um ou mais recursos. 

 Receber uma notificação sempre que um recurso é criado, modificado ou 

excluído. 

 Consultar os relacionamentos entre os recursos. Por exemplo, você pode 

encontrar todos os recursos que usam um determinado grupo de segurança. 
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Auditoria de conformidade e análise de segurança 

com o AWS CloudTrail 

Com o AWS CloudTrail, é possível monitorar continuamente a atividade de sua conta 

AWS. Um histórico de chamadas dos APIs da AWS para sua conta é capturado, 

incluindo as chamadas de APIs feitas usando a Console de Gerenciamento da AWS, 

os SDKs da AWS, as ferramentas da linha de comando e outros serviços de alto nível 

da AWS. Você pode identificar quais usuários e contas chamaram as APIs da AWS 

para serviços compatíveis com CloudTrail, o endereço IP de origem dessas chamadas 

e quando elas ocorreram. É possível integrar o CloudTrail a aplicativos usando a API, 

automatizar a criação de trilhas em sua organização, verificar o status das trilhas e 

controlar como os administradores ativam e desativam o registro em log do CloudTrail. 

Você pode organizar e armazenar os logs do CloudTrail em um bucket do Amazon S3 

para fins de auditoria ou solução de problemas. 

 

Imagem 4 – Exemplo de arquitetura para auditoria de conformidade e análise de segurança 

com AWS Cloudtrail. 
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Os logs do AWS CloudTrail também podem acionar eventos pré-configurados da 

Amazon Cloudwatch. Esses eventos podem ser usados para notificar usuários ou 

sistemas sobre a ocorrência de um evento, ou para ações de remediação. Por 

exemplo, se você deseja monitorar atividades nas instâncias do Amazon EC2, pode 

criar uma regra de evento no CloudWatch. Quando uma atividade específica ocorre na 

instância do Amazon EC2 e o evento é capturado pelos logs, a regra aciona uma 

função da AWS Lambda, que envia um e-mail de notificação do evento para o 

administrador (quando ocorreu, quais usuários executaram a ação, detalhes da 

Amazon EC2 etc.). O diagrama a seguir mostra a arquitetura da notificação do evento.  

 

Imagem 5 – Exemplo de notificação de evento do AWS CloudTrail. 

https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/events/Create-CloudWatch-Events-Rule.html
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Formatos de log 

Quando o registro em log é habilitado, você recebe logs de acesso detalhados dos 

pedidos feitos ao seu bucket do Amazon S3. Um registro de acesso contém detalhes 

sobre a solicitação, tais como o tipo de solicitação, os recursos especificados e a data e 

hora de processamento. Para saber mais informações sobre o conteúdo de uma 

mensagem de log, consulte Formato do log de acesso ao servidor do Amazon S3 no 

Guia do desenvolvedor do Amazon Simple Storage Service. 

Os registros de acesso ao servidor são úteis para muitos aplicativos porque dão aos 

proprietários de buckets uma ideia das solicitações feitas por clientes fora de seu 

controle. Por padrão, o Amazon S3 não coleta registros de acesso ao serviço. No 

entanto, quando você habilita o registro em log, o Amazon S3 fornece os logs de 

acesso ao bucket a cada hora. 

Isso inclui: 

 Registro em log detalhado de acesso a objetos do S3. 

 Informações detalhadas sobre fluxos na rede por meio dos logs de fluxo da VPC. 

 Verificações de configuração baseadas em regras com o AWS Config. 

 Filtragem e monitoramento do acesso HTTP a aplicativos com funções do WAF 

no CloudFront. 

Os logs também são uma fonte útil de informação para a detecção de ameaças. O 

Amazon GuardDuty analisa os logs do AWS CloudTrail, o fluxo de logs da VPC e o 

DNS da AWS, o que permite que você monitore continuamente suas contas e cargas 

de trabalho na AWS. Esse serviço usa aprendizagem de máquina, inteligência contra 

ameaças e detecção de anomalias para emitir alertas detalhados e responsivos no 

momento em que uma atividade suspeita ou um comportamento não autorizado é 

detectado.  

https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/LogFormat.html
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Gestão de segurança centralizada 

Várias organizações enfrentam desafios em relação à visibilidade e à gestão 

centralizada dos seus ambientes. À medida que as operações aumentam, esse desafio 

cresce, a não ser que você observe cuidadosamente as medidas de segurança. A falta 

de conhecimento, junto à gestão descentralizada e desigual de governança e 

processos de segurança, pode deixar o ambiente vulnerável. 

A AWS fornece ferramentas que ajudam a cumprir alguns dos requisitos mais 

desafiadores para a gestão e governança de IT, além de ferramentas para apoiar a 

proteção de dados por design. 

A AWS Control Tower fornece um método fácil para configurar e gerir um ambiente 

AWS novo, seguro e com múltiplas contas. Ela automatiza a configuração da landing 

zone6, que é o ambiente com múltiplas contas baseado nas boas práticas, e permite a 

governança usando proteções de uma lista elaborada previamente. As proteções 

determinam regras de governança para a segurança, conformidade e operações em 

geral. A AWS Control Tower fornece a gestão de identidades usando o diretório padrão 

de Single Single-On (SSO) da AWS e permite a auditoria de contas com o SSO e o 

IAM da AWS. Ela também centraliza os logs provenientes do Amazon CloudTrail e os 

logs do AWS Config, armazenados no Amazon S3. 

O AWS Security Hub é outro serviço de apoio à centralização que pode dar mais 

visibilidade em uma organização. O Security Hub centraliza e prioriza descobertas de 

segurança e conformidade de contas e serviços AWS. Ele pode ser integrado a 

programas de segurança de terceiros para ajudar você a analisar as tendências e 

identificar problemas de segurança da mais alta prioridade. 

O Amazon Cloudwatch Events permite configurar a conta AWS para enviar eventos a 

outras contas AWS ou, ainda, receber eventos de outras contas e organizações. Esse 

mecanismo pode ser muito útil na aplicação de cenários de resposta em caso de 

incidentes envolvendo várias contas. Isso pode ser feito com ações corretivas em 

tempo hábil (por exemplo, ao acionar uma função Lambda ou executar um comando na 

instância do EC2) sempre que um incidente de segurança ocorrer. 

https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/events/CloudWatchEvents-CrossAccountEventDelivery.html
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Imagem 6 – Ação envolvendo AWS Security Hub e Amazon Cloudwatch Events. 

O AWS Organizations permite a gestão e governança centralizada de ambientes 

muito complexos. Ele permite controlar acesso, conformidade e segurança em um 

ambiente com múltiplas contas. O AWS Organizations é compatível com as Service 

control Policy  (SCP, Políticas de Controle de Serviço), que definem as ações de 

serviço da AWS disponíveis para usar com contas diferentes em uma organização. 

https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_manage_policies_scp.html
https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_manage_policies_scp.html
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Proteção de dados na AWS 

O artigo 32 do GDPR exige que as organizações “implementem medidas técnicas e 

organizacionais adequadas para garantir um nível de segurança apropriado para o 

risco, incluindo (...) o uso de pseudoanonimização e a criptografia de dados pessoais 

(...)”. Além disso, as organizações devem se proteger da divulgação ou acesso não 

autorizado a dados pessoais.  

A criptografia reduz os riscos associados ao armazenamento de dados pessoais, 

porque os dados não podem ser lidos sem a chave correta. Uma estratégia de 

criptografia compreensiva pode ajudar a mitigar o impacto de vários problemas de 

segurança, inclusive certas violações de segurança. 

Criptografia de dados armazenados 

A criptografia de dados armazenados é vital para o cumprimento regulamentar e a 

proteção de dados. A criptografia ajuda a garantir que os dados confidenciais salvos 

em disco não sejam lidos por nenhum usuário ou aplicativo sem uma chave válida. A 

AWS fornece várias opções de criptografia de dados armazenados e gerenciamento de 

chave criptográfica. Por exemplo, a criptografia do SDK da AWS pode ser usada com 

uma chave mestra de cliente (CMK) criada e administrada no AWS Key Management 

Service (AWS KMS) para criptografar dados arbitrários.  

Os dados criptografados são armazenados em segurança e colocados em repouso. 

Eles só podem ser descriptografados pela entidade com acesso autorizado à CMK. 

Como resultado disso, você recebe dados confidenciais criptografados em envelope, 

mecanismos de políticas para autorização e criptografia de autenticação, e log de 

auditoria por meio do AWS CloudTrail.  Alguns dos primeiros serviços da AWS têm 

recursos integrados de criptografia de dados armazenados, possibilitando criptografar 

dados antes de gravá-los em um repositório não volátil. Por exemplo, é possível 

criptografar volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) e configurar 

buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) para criptografia no servidor 

(SSE) usando o padrão AES-256. O Amazon Relational Database Service (Amazon 

RDS) também permite a criptografia com transparência de dados (TDE). 

Outro método para criptografar dados em repositórios de instância do EC2 no Linux é 

usar as bibliotecas incorporadas do Linux. Esse método criptografa arquivos de forma 

transparente, o que protege os dados confidenciais. Como resultado, os aplicativos que 

tratam dados não sabem da criptografia de disco.  

https://d0.awsstatic.com/whitepapers/AWS_Securing_Data_at_Rest_with_Encryption.pdf
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Há dois métodos para criptografar arquivos em instâncias de armazenamentos. O 

primeiro método é a criptografia de disco, em que um disco, ou o bloco inteiro dentro do 

disco, é criptografado usando uma ou mais chaves de criptografia. A criptografia de 

disco opera abaixo do nível de sistema de arquivos, é independente do sistema 

operacional e oculta informações de diretórios e arquivos, como nome e tamanho. Por 

exemplo, o Encrypting File System é uma extensão da Microsoft para o New 

Technology File System (NTFS) do sistema operacional Windows NT que fornece 

criptografia de disco. 

O segundo método é a criptografia de sistema de arquivos. Com esse método, os 

arquivos e diretórios são criptografados, mas não a partição ou o disco inteiro. A 

criptografia de sistema de arquivos opera com base no sistema de arquivos e permite a 

portabilidade entre sistemas operacionais. 

Para volumes de armazenamento de instâncias SSD de memórias expressas não 

voláteis (NVMe), a criptografia é a opção padrão. Os dados no armazenamento de 

instâncias em NVMe são criptografados usando uma cifração de blocos XTS-AES-256 

implementada em um módulo de hardware na instância. As chaves de criptografia são 

geradas usando o módulo de hardware e são exclusivas para cada dispositivo de 

armazenamento de instâncias em NVMe. Todas as chaves de criptografia são 

destruídas quando a instância é suspensa ou encerrada, e não é possível recuperá-las. 

Você não pode usar suas próprias chaves criptografadas. 

Criptografia de dados em trânsito 

A AWS recomenda fortemente a criptografia de dados que circulam de um sistema 

para outro, inclusive no caso dos recursos dentro e fora da AWS.  

Quando você cria uma conta AWS, uma seção isolada da AWS Cloud é provisionada 

para isso, a Amazon Virtual Private Cloud (VPC Amazon). Ali você pode lançar os 

recursos da AWS em uma rede virtual definida por você mesmo. Você tem controle 

total sobre o ambiente de rede virtual, incluindo a seleção do seu próprio intervalo de 

endereços IP, criação de sub-redes e configuração de tabelas de rotas e gateways de 

rede. Além disso, você pode criar uma conexão de rede virtual privada (VPN) por 

hardware entre o datacenter corporativo e a Amazon, assim pode usar a AWS Cloud 

como uma extensão desse datacenter.  

Para proteger a comunicação entre a sua VPC Amazon e o datacenter corporativo, 

selecione a opção que melhor atende a suas necessidades dentre as várias 

possibilidades de conexão por VPN. O cliente de VPN da AWS pode ser utilizado para 

proteger o acesso aos recursos da AWS usando serviços de VPN baseados no cliente. 

https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ssd-instance-store.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpn-connections.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpn-connections.html
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Você também pode usar um equipamento de VPN com software de terceiros, o qual 

pode ser instalado na instância do Amazon EC2 na sua VPC Amazon. Se preferir, crie 

uma conexão por VPN via IPsec para proteger a comunicação entre a VPC e a rede 

remota. Para criar uma conexão privada dedicada a partir de uma rede remota de 

trabalho na sua VPC Amazon, você pode usar o AWS Direct Connect. Essa conexão 

pode ser combinada com uma VPN de site para site da AWS para criar uma conexão 

com a criptografia IPsec. 

A AWS fornece endpoints HTTPS usando o protocolo Transport Layer Security (TLS, 

camada de segurança de transporte) para comunicação, o que concede a você 

criptografia em trânsito quando usa as APIs da AWS. Use o serviço de AWS Certificate 

Manager (ACM) para criar, gerenciar e implantar os certificados privados e públicos 

que você utiliza para estabelecer um transporte criptografado das cargas de trabalho 

entre sistemas. O Amazon Elastic Load Balancing está integrado ao ACM e é usado 

como suporte para os protocolos HTTPS. Caso seu conteúdo seja distribuído por meio 

do Amazon CloudFront, ele é compatível com endpoints criptografados. 

Ferramentas de criptografia 

A AWS oferece vários serviços, mecanismos e ferramentas de criptografia de dados 

em diferentes níveis para ajudar a proteger os dados do cliente armazenados e 

tratados na AWS. Para saber mais sobre a funcionalidade e a privacidade do serviço 

da AWS, consulte Considerações sobre as capacidades e a privacidade do serviço da 

AWS7. 

Os serviços de criptografia da AWS usam uma gama de tecnologias para criptografia e 

armazenagem, que são projetadas para manter a integridade dos dados armazenados 

ou em trânsito. A AWS oferece quatro ferramentas principais para operações 

criptográficas. 

 O AWS Key Management Service (AWS KMS) é um serviço administrado pela 

AWS que tem a função de criar e gerenciar chaves mestras e chaves de dados. 

O AWS KMS está incorporado a vários serviços da AWS a fim de fornecer 

criptografia de dados no servidor usando as chaves KMS das contas do cliente. 

Os módulos de segurança de hardware do KMS (HSMs) são FIPS 140-2 com 

nível 2 validado. 

 O AWS CloudHSM fornece HSMs que são FIPS 140-2 com nível 3 validado. 

Eles armazenam em segurança uma gama de chaves criptografadas 

autogerenciadas, inclusive chaves mestras e chaves de dados. 

https://aws.amazon.com/compliance/data-privacy/service-capabilities/
https://aws.amazon.com/compliance/data-privacy/service-capabilities/
https://docs.aws.amazon.com/en_us/crypto/latest/userguide/cryptography-concepts.html#define-master-key
https://docs.aws.amazon.com/en_us/crypto/latest/userguide/cryptography-concepts.html#define-data-key
https://docs.aws.amazon.com/en_us/crypto/latest/userguide/cryptography-concepts.html#define-hsm
https://docs.aws.amazon.com/en_us/crypto/latest/userguide/cryptography-concepts.html#define-master-key
https://docs.aws.amazon.com/en_us/crypto/latest/userguide/cryptography-concepts.html#define-data-key
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 Ferramentas e serviços de criptografia da AWS 

o A criptografia do SDK da AWS oferece uma biblioteca de criptografia do 

lado do cliente com a finalidade de implementar operações de criptografia e 

descriptografia em todos os tipos de dados. 

o O cliente de criptografia da Amazon DynamoDBdispõe de uma biblioteca 

de criptografia do lado do cliente para criptografar tabelas de dados antes de 

enviá-las para o serviço de base de dados, como Amazon DynamoDB. 

AWS Key Management Service  

O AWS Key Management Service (KMS) é um serviço gerenciado que facilita a 

criação e o controle de chaves de criptografia usadas para criptografar dados. O 

serviço usa módulos de segurança de hardware (HSMs) para proteger a segurança das 

chaves. O AWS KMS está incorporado a vários outros serviços da AWS para ajudar 

você a proteger os dados armazenados nesses serviços. Ele também está integrado ao 

AWS CloudTrail para fornecer logs contendo toda a utilização das suas chaves e ajudar 

a cumprir requisitos regulatórios e de conformidade. 

Você pode criar, importar e alternar facilmente as chaves, assim como definir políticas 

de uso e inspecionar a utilização delas por meio da Console de Gerenciamento da 

AWS ou com o SDK da AWS ou, ainda, com a interface da linha de comando da AWS 

(AWS CLI).  

As chaves mestras no AWS KMS, importadas por você ou criadas em seu nome pelo 

AWS KMS e conhecidas como chaves mestras do cliente (CMKs), são armazenadas 

no repositório resiliente em um formato criptografado para garantir que sejam usadas 

quando necessário. Você pode solicitar que o AWS KMS alterne automaticamente as 

chaves mestras criadas nele uma vez por ano, sem a necessidade de criptografar 

novamente os dados já criptografados com a sua chave mestra. Não é necessário 

monitorar as versões antigas das suas CMKs, uma vez que o AWS KMS as deixa 

disponíveis para descriptografar dados anteriormente criptografados.  

 Para qualquer CMK no KMS, é possível controlar quem tem acesso às chaves e quais 

serviços podem ser utilizados por meio de um número de controle de acesso, o que 

inclui autorização e condições regulamentares dentro das políticas de chaves e do IAM. 

Você também pode importar e usar as chaves da sua própria infraestrutura de 

gerenciamento de chaves no KMS. 

Por exemplo, a política a seguir usa a condição kms:ViaService para permitir que um 

cliente gerencie a CMK a ser usada em determinadas ações apenas quando uma 

https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/Introduction.html
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solicitação é feita no Amazon EC2 ou Amazon RDS em uma região específica (us-

west-2) em nome de um usuário específico (ExampleUser). 

 

Imagem 7 – Exemplo de uma política da Amazon KMS. 

Integração de serviços da AWS 

O AWS KMS é integrado a vários produtos da AWS (mais de cinquenta até o momento 

da redação deste documento). Essa integração permite usar facilmente as chaves 

mestras do AWS KMS para criptografar os dados armazenados nesses serviços. Além 

da CMK gerenciada pelo cliente, vários serviços incorporados permitem que você use 

uma CMK da AWS que é criada e gerenciada automaticamente para você, mas que só 

pode ser usada dentro do produto específico que a criou. 

Recursos de auditoria 

Caso o AWS CloudTrail esteja habilitado para sua conta da AWS, cada uso de uma 

chave armazenada no KMS será registrado em um arquivo de log que será enviado 

para o bucket do Amazon S3 que você especificou quando habilitou o AWS CloudTrail. 

Os registros incluem informações do usuário, hora, data e chave usada. 

Segurança 

O AWS KMS foi projetado para que ninguém tenha acesso às suas chaves mestras. O 

serviço se baseia em sistemas projetados para proteger as chaves mestras com 

técnicas de proteção abrangentes: por exemplo, ele nunca armazena chaves mestras 

em texto simples em disco, não as mantém na memória e controla quais sistemas 

https://aws.amazon.com/cloudtrail/
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podem acessar hosts que usam as chaves. Todo acesso para a atualização de 

software no serviço é administrado por um controle de acesso para vários participantes, 

o qual passa por auditoria e revisão por um grupo independente na Amazon. 

Para obter mais informações sobre o AWS KMS, consulte o documento AWS Key 

Management Service. 

AWS CloudHSM 

Com o serviço  AWS CloudHSM, é possível atender aos requisitos de compatibilidade 

corporativos, contratuais e regulatórios para segurança de dados usando ferramentas 

dedicadas do Hardware Security Module (HSM) na Nuvem AWS. Com o CloudHSM, 

você controla as chaves e as operações de criptografia executadas pelo HSM. 

Os parceiros da AWS e do AWS Marketplace oferecem diversas soluções para a 

proteção de dados confidenciais dentro da AWS. No entanto, ocasionalmente, pode ser 

necessário oferecer proteção adicional para aplicativos e dados sujeitos a rigorosos 

requisitos contratuais ou regulatórios de gerenciamento de chaves criptográficas. Até 

então, a única opção disponível para armazenar os dados confidenciais (ou as chaves 

de criptografia que protegem os dados confidenciais) eram os datacenters locais. Isso 

pode ter dificultado a migração desses aplicativos para a nuvem ou pode ter reduzido 

consideravelmente o desempenho deles. Com o serviço da AWS CloudHSM, você 

pode proteger suas chaves de criptografia dentro de HSMs designados e validados de 

acordo com padrões governamentais para o gerenciamento seguro de chaves. É 

possível gerar, armazenar e gerenciar as chaves de criptografia usadas na criptografia 

de dados, garantindo que somente você poderá acessá-los. O AWS CloudHSM ajuda a 

cumprir requisitos rigorosos de gerenciamento de chaves sem sacrificar a performance 

dos aplicativos. 

O serviço AWS CloudHSM funciona com a Amazon Virtual Private Cloud (VPC 

Amazon). As instâncias do CloudHSM são provisionadas dentro da sua VPC Amazon 

com o endereço IP que você especificar, oferecendo a redes simples e privadas a 

conectividade com instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Ao 

posicionar suas instâncias do CloudHSM perto das instâncias do Amazon EC2, você 

diminui a latência, o que pode melhorar o desempenho do aplicativo. A AWS concede 

acesso dedicado e exclusivo (locatário único) a instâncias do CloudHSM, que ficam 

isoladas dos outros clientes da AWS. Disponível em várias regiões e zonas de 

disponibilidade, a plataforma permite que você adicione aos aplicativos um 

armazenamento de chaves seguro e resiliente. 

https://d0.awsstatic.com/whitepapers/KMS-Cryptographic-Details.pdf
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/KMS-Cryptographic-Details.pdf
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Integração com os serviços da AWS e aplicativos de terceiros 

O CloudHSM pode ser usado com Amazon Redshift, Amazon Relational Database 

Service (RDS) para Oracle ou aplicativos de terceiros, como SafeNet Virtual KeySecure 

(para atuar como uma raiz de confiança), Apache (terminação de SSL) ou Microsoft 

SQL Server (criptografia de dados transparente). Você também pode usar o CloudHSM 

para desenvolver seus próprios aplicativos e continuar a usar as bibliotecas de 

criptografia padrão que já conhece, incluindo PKCS#11, Java JCA/JCE e Microsoft 

CAPI e CNG. 

Auditoria 

Se você precisar monitorar alterações de recursos ou fazer auditoria de atividades para 

fins de segurança e conformidade, poderá usar o CloudTrail para revisar todas as 

chamadas de API do AWS CloudHSM efetuadas em sua conta. Além disso, é possível 

fazer auditoria de operações no dispositivo HSM usando o syslog ou enviando 

mensagens de log do syslog ao seu próprio coletor de registro. 

Ferramentas e serviços de criptografia da AWS 

A AWS oferece mecanismos que cumprem com uma ampla gama de padrões de 

segurança criptográfica que podem ser usados para aplicar boas práticas de 

criptografia. A criptografia de SDK da AWS8 é uma biblioteca de criptografia do lado do 

cliente disponível em Java, Python, C, JavaScript e interface de linha de comando que 

suporta Linux, macOS e Windows. A criptografia do SDK da AWS oferece recursos de 

proteção avançada de dados, inclusive suítes de algoritmos de chaves simétricas, 

seguras e autenticadas, como AES-GCM de 256 bits com derivação e acesso de 

chave. Uma vez que foi especificamente projetado para aplicativos que usam Amazon 

DynamoDB, o DynamoDB Encryption Client9 permite que os usuários protejam os 

dados da tabela antes de enviá-los para a base de dados. Ele também confere e 

descriptografa dados recuperados. O cliente está disponível em Java e Python. 

Infraestrutura Linux DM-Crypt 

O DM-Crypté um mecanismo de criptografia de kernel do Linux que permite que os 

usuários montem um sistema de arquivos criptografado. A montagem de um sistema 

de arquivos consiste em conectar o sistema de arquivos a um diretório (ponto de 

montagem), que o deixa disponível para o sistema operacional. Após a montagem, 

todos os arquivos do sistema de arquivos ficam disponíveis para aplicativos sem 

interações adicionais. No entanto, esses arquivos são criptografados ao serem 

armazenados em disco. 

https://docs.aws.amazon.com/crypto/latest/userguide/awscryp-service-encrypt.html
https://docs.aws.amazon.com/crypto/latest/userguide/awscryp-service-ddb-client.html
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O mapeador de dispositivos é uma infraestrutura do kernel 2.6 e 3.x do Linux que 

oferece um método genérico de criar camadas virtuais de dispositivos em blocos. O 

destino criptográfico do mapeador de dispositivos oferece criptografia transparente de 

dispositivos em blocos por meio da API de criptografia do kernel. A solução nessa 

entrada usa dm-crypt com um sistema de arquivos mapeado e baseado em disco a um 

volume lógico pelo gerenciador de volumes lógicos (LVM). O LVM oferece 

gerenciamento de volumes lógicos para o kernel do Linux. 

Proteção de dados por design e por padrão 

Cada vez que um usuário ou um aplicativo tenta usar a Console de Gerenciamento da 

AWS, o API da AWS ou o CLI da AWS, uma solicitação é enviada à AWS. O serviço da 

AWS recebe a solicitação e executa um conjunto de vários passos para determinar se 

ela será aceita ou negada, de acordo com uma política de avaliação lógica específica. 

Todas as solicitações na AWS são negadas por definição (a política padrão deny é 

aplicada). Isso significa que tudo o que não é explicitamente permitido pela política é 

negado. Nos termos das políticas e como boas práticas, a AWS recomenda que o 

usuário aplique o princípio do privilégio mínimo, que significa que cada componente 

(como usuários, módulos ou serviços) deve acessar apenas os recursos necessários 

para completar suas tarefas.  

Essa abordagem está alinhada com o artigo 25 do GDPR, o qual declara que “o 

controlador deve implementar medidas técnicas e organizacionais para assegurar que, 

por padrão, só sejam processados os dados pessoais que forem necessários para 

cada finalidade específica do processamento”.  

A AWS também oferece ferramentas para implementar a infraestrutura como código, 

que é um mecanismo poderoso para incluir a segurança desde o início do projeto de 

uma arquitetura. O AWS CloudFormation propicia uma linguagem comum para 

descrever e prover todos os recursos de infraestrutura, inclusive procedimentos e 

políticas de segurança. Com essas ferramentas e práticas, a segurança torna-se parte 

do código e pode ser adaptada, monitorada e modificada (com um sistema de 

adaptação) de acordo com os requisitos da organização. Isso permite a proteção de 

dados por design, porque os procedimentos e as políticas de segurança podem ser 

incluídos na definição da sua arquitetura e assim monitorados continuamente pelas 

medidas de segurança de sua organização. 

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_policies_evaluation-logic.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/best-practices.html
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Como a AWS pode ajudar 

Área Descrição Serviços e ferramentas da AWS 

Estrutura 

rígida de 

conformidade 

Pode ser que as medidas técnicas e 

organizacionais adequadas incluam “a 

capacidade de garantir continuamente a 

confidencialidade, a integridade, a 

disponibilidade e a resiliência de 

sistemas e serviços de processamento”. 

SOC 1 / SSAE 16 / ISAE 3402 (antigo SAS 

70) / SOC 2 / SOC 3 

PCI DSS nível 1  

ISO 9001 / ISO 27001 / ISO 27017 / ISO 

27018 

NIST FIPS 140-2  

Catálogo comum de controles de 

compatibilidade de computação em nuvem 

(C5) 

Controle de 

acesso a 

dados 

O controlador “deve implementar 

medidas técnicas e organizacionais para 

assegurar que, por padrão, só sejam 

processados os dados pessoais que 

forem necessários para cada finalidade 

específica do processamento”. 

 

AWS Identity and Access 

Management (IAM) 

 

Amazon Cognito 

 

AWS WAF 

 

AWS CloudFormation 

 

AWS Systems Manager 

Monitoramento 

e registro em 

log 

O GDPR dispõe que: “cada controlador 

e, sendo caso disso, o seu representante 

mantém um registro de todas as 

atividades de processamento sob a sua 

responsabilidade”. 

 

AWS CloudTrail 

 

AWS Config 

 

Amazon CloudWatch 

 

AWS Control Tower 

 

Amazon GuardDuty 

 

AWS Security Hub 

Proteção de 

dados na 

AWS 

As organizações devem “implementar 

medidas técnicas e organizacionais 

adequadas para garantir um nível de 

segurança apropriado ao risco, incluindo 

o uso de pseudoanonimização e a 

criptografia de dados pessoais”. 

 

Ferramentas da AWS e SDKs 

 

AWS CloudHSM 

 

AWS Key Management Service 
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