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RESUMO 

 

 

Com a evolução e popularização das redes Wi-Fi em empresas, instituições 
educacionais e ambientes domésticos, há acréscimo na incidência de ataques contra 
essas tecnologias. Este estudo busca analisar os protocolos de segurança presentes 
nos equipamentos Wi-Fi mais comuns, sendo eles, o WEP, WPA e WPA2, 
evidenciando assim suas vulnerabilidades. Após esta análise, um laboratório foi 
concebido com o intuito de confirmar as vulnerabilidades encontradas, culminando 
em dois testes principais: a quebra da chave de acesso presente nos protocolos 
supramencionados e furto de informação pertencente aos usuários conectados em 
redes sem fio. Obtendo sucesso nestes, o trabalho apresenta um conjunto de 
melhores práticas com o objetivo de elevar o nível de segurança de roteadores e 
pontos de acesso sem fio, dentre eles, destacando a substituição do protocolo WEP 
pelo protocolo WPA/WPA2 e o aumento na complexidade das senhas de acesso em 
roteadores sem fio.  
 
Palavras-chave: Segurança, IEEE 802.11, Wi-Fi, Teste de Intrusão. 
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ABSTRACT 

 

 

The development and subsequent popularity of Wi-Fi network in companies, 
educational institutions and home environments, brings with it the increased 
incidence of attacks against these technologies. This paper seeks to analyze security 
protocols on the most common Wi-Fi equipment, and these, WEP, WPA and WPA2, 
showing their vulnerabilities. After this analysis, a laboratory was designed with the 
aim of confirming the find vulnerabilities, culminating in two major tests, the 
breakdown of the access key present in the above protocols and theft of information 
belonging to users connected to wireless networks. Achieving success in these tests, 
the paper presents a set of best practices whose function is to raise the security level 
in routers and wireless access points, among them, especially the replacement of 
WEP protocol to WPA/WPA2 protocol and the increase in the complexity of 
passwords on wireless routers. 
 
Keywords: Security, IEEE 802.11, Wi-Fi, Intrusion Test. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Com a necessidade de compartilhar dados entre computadores localizados 

remotamente surgiram as redes de computadores, que foram difundidas no decorrer 

dos anos entre empresas. Através delas qualquer tipo de informação poderia ser 

acessada instantaneamente. 

À medida que os equipamentos de informática foram se modernizando, a 

confiabilidade das redes de computadores também aumentava, apresentando 

benefícios inigualáveis ao ambiente corporativo. Logo, as vantagens oferecidas por 

essa nova tecnologia excediam as organizações e começavam a ser utilizadas por 

universidades e entidades governamentais em todo o mundo. 

Consoante Salus (1995) uma rede militar privada denominada ARPANET, 

em meados de 1960, daria início ao modelo atual de internet. Até a década de 90 os 

computadores possuíam redes exclusivamente cabeadas sendo necessário o uso de 

cabos para interconectá-los. 

Com a evolução dos dispositivos móveis como notebooks, smartphones e 

recentemente tablet’s surgia a necessidade de conectar esses aparelhos à internet 

conservando sua mobilidade. Desenvolveu-se então um novo conceito de rede que 

utiliza radiofrequência para transmitir informações, tornando possível a conexão com 

a internet em qualquer lugar, desde que amparado por um ponto de acesso Wi-Fi 

(sem fio). 

A princípio, o objetivo das redes de computadores era interligar centros de 

pesquisa e faculdades para que pudessem trocar mensagens e experiências entre 

os docentes, discentes e pesquisadores. Observando a evolução da internet, nota-se 

que o fator segurança não era uma preocupação imediata, sendo adaptada ao 

decorrer de sua evolução. O mesmo aconteceu com as emergentes redes sem fio. 

Buscando se adaptar às necessidades de segurança dos usuários, a Wi-Fi 

Alliance (grupo responsável pela implementação dos dispositivos Wi-Fi) executou 

diversas melhorias em seu processo de autenticação. Este processo e suas 

criptografias são abordados neste trabalho, expondo suas vantagens e 

vulnerabilidades através de um estudo de caso que simula um ambiente real de uso 

para roteadores e pontos de acesso sem fio, com o intuito de obter privilégios não 

autorizados através da exploração de falhas e pontos fracos destas tecnologias. 
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A fundamentação teórica presente no capítulo 2 apresenta o conceito e o 

funcionamento de redes denominadas IEEE 802.11, descrevendo seus protocolos e 

padrões de segurança. 

O capítulo 3 expõe a metodologia de pesquisa utilizada, culminando em um 

estudo de caso, descrito no capítulo 4, onde são abordados os principais testes de 

intrusão executados em redes Wi-Fi. 

Por fim, o capítulo 5 apresenta a conclusão deste documento, orientando a 

respeito das melhores práticas a serem adotadas em redes sem fio. 

 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

 

Muitas organizações e usuários domésticos utilizam wireless com o intuito 

de promover a mobilidade e reduzir os gastos com cabeamento e infra-estrutura. Por 

serem amplamente disseminadas, as redes sem fio tornam-se alvo de inúmeros 

ataques visando comprometer sua segurança. Grande parte destes ataques são 

destinados a conceder acesso ao roteador sem fio ou ludibriar seus usuários. 

Esta pesquisa propõe recriar de maneira experimental as vulnerabilidades 

mais exploradas em redes deste tipo, visando identificar os pontos falhos desta 

tecnologia e propor soluções para garantir maior segurança nas informações que 

trafegam nelas. 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

 

A presente pesquisa busca recriar e analisar a viabilidade das principais 

técnicas de exploração em redes sem fio, sugerindo (quando possível) alternativas 

para sanar estas vulnerabilidades.  

Pretende ainda averiguar a viabilidade das técnicas de exploração das 

criptografias WEP, WPA e WPA2, analisando o impacto causado por ataques de 

associação maliciosa e propondo práticas com o objetivo de minimizar o vazamento 

de informações através da comunicação em redes Wi-Fi. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

2.1 CRIPTOGRAFIA 

 

 

A necessidade de envio e recebimento de informações de maneira sigilosa 

remonta à antiguidade, bem como também se estende ao uso de 

microcomputadores. Com o surgimento da rede mundial de computadores e sua 

facilidade em transferir rapidamente informações entre pontos geográficos distintos, 

a criptografia se tornou uma técnica de extrema importância para o resguardo dos 

dados comunicados, de maneira que apenas o emissor e o receptor tenham acesso 

livre às mesmas. 

Conforme Infowester (2005), a palavra criptografia tem a sua origem na 

fusão entre duas outras palavras do idioma grego, kryptós e gráphein que em 

português são traduzidas, respectivamente, como “oculto” e “escrever”. Desta forma, 

trata-se de um conjunto de técnicas cujo objetivo é codificar uma informação de 

modo que somente o emissor e o receptor possam acessá-las, visando assim evitar 

a exposição do conteúdo para indivíduos não autorizados. 

No ambiente computacional as principais técnicas de criptografia envolvem o 

conceito denominado “chaves criptográficas”, os quais podem ser definidos como um 

conjunto de bits submetidos a algoritmos capazes de efetuar a codificação e 

decodificação das informações. Portanto, para ter acesso aos dados, o receptor da 

mensagem deve conhecer uma chave compatível com a do emissor. 

Como estas podem ser de tamanhos diversos, quanto mais bits forem 

utilizados, mais segura será a criptografia, devido à maior possibilidade de 

combinações. Atualmente, para obter um bom nível de segurança, é aconselhável 

utilizar chaves de no mínimo 128 bits em criptografias de chave única (que são 

chamadas de chave simétrica), pois pode-se codificar e decodificar informações 

utilizando a mesma chave. Este método se mostra bastante eficiente quanto ao 

tempo de processamento, porém, ao utilizá-lo, se deve pensar em um canal seguro 

para o envio da chave criptográfica, lembrando que todos que tem acesso a ela 

podem decriptografar as informações. 
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Alguns exemplos de criptografia de chave simétrica são o DES, o IDEA, e o 

RC, detalhados a seguir. 

 

“DES (Data Encryption Standard): criado pela IBM em 1977, faz uso de 
chaves de 56 bits. Isso corresponde a 72 quatrilhões de combinações. É um 
valor absurdamente alto, mas não para um computador potente. Em 1997, 
esse algoritmo foi quebrado por técnicas de "força bruta" (tentativa e erro) 
em um desafio promovido na internet; 
IDEA (International Data Encryption Algorithm): criado em 1991 por 
James Massey e Xuejia Lai, o IDEA é um algoritmo que faz uso de chaves 
de 128 bits e que tem uma estrutura semelhante ao DES. Sua 
implementação em software é mais fácil do que a implementação deste 
último; 
RC (Ron's Code ou Rivest Cipher): criado por Ron Rivest na empresa 
RSA Data Security, esse algoritmo é muito utilizado em e-mails e faz uso de 
chaves que vão de 8 a 1024 bits. Possui várias versões: RC2, RC4, RC5 e 
RC6. Essencialmente, cada versão difere da outra por trabalhar com chaves 
maiores.” (INFOWESTER, 2005) 

 

Há também as criptografias que utilizam duas chaves distintas, também 

descritas como chaves assimétricas, no qual uma, chamada de chave pública, é 

responsável por codificar as informações e a outra, chamada de chave privada, tem 

a função de decodificar. A mensagem encriptada com a chave pública somente pode 

ser decifrada com a chave privada correspondente. Os algoritmos mais conhecidos 

deste segmento são o RSA (Rivest, Shamir and Adleman) e o ElGamal, como 

descrito em Infowester (2005), Freitas (2004) e Biase (2009b). 

O RSA, criado por Ron Rivest, Adi Shamir e Len Adleman em 1977, é 

atualmente o algoritmo mais utilizado, o qual consiste na multiplicação de dois 

números primos para obter um terceiro valor, que é a chave pública. Se forem 

usados na operação números realmente grandes, necessitar-se-á de muito tempo 

para decifrá-los. 

ElGamal, criado por Taher ElGamal, é frequentemente utilizado em 

assinaturas digitais e sua lógica é baseada em um problema matemático conhecido 

como “logaritmo discreto”, que é descrito como:  

 

“Na matemática, especialmente em álgebra abstrata e suas aplicações, 
‘logaritmos discretos’ são grupos análogos a logaritmos naturais. Em 
particular, um logaritmo loga(b) é a solução de uma equação a

x = b sobre os 
reais ou complexos. De maneria análoga, se g e h são elementos de um 
grupo cíclico finito G então a solução x da equação gx = h é chamada 
logaritmo discreto na base g de h no grupo G.” (CRIPTOGRAFIA, 2011) 
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Assim como os demais algoritmos criptográficos, o ElGamal também se 

baseia na impossibilidade de tratamento computacional em tempo razoável. Desta 

forma, o logaritmo discreto contribui para isto, pois a solução depende de 

exponenciação, o que demanda muito tempo para números com bastante dígitos. 

A assinatura digital é um desdobramento das técnicas de chave privada e 

funda-se na criação de um código que possibilita pessoas ou entidade a receberem 

mensagens com o objetivo de assegurar a identidade do expedidor, impossibilitando 

assim a modificação do conteúdo enviado. Insta salientar a diferença entre 

mensagens assinadas digitalmente e codificadas, pois aquela apenas garante a 

integridade do teor transmitido pelo remetente. 

 

 

2.2 SEGURANÇA NAS REDES WI-FI 

 

 

2.2.1 Introdução à Rádio-Física 

 

 

Em redes sem fio a comunicação é efetuada pela propagação de ondas 

eletromagnéticas, possibilitando o envio de sinais através de longas distâncias. De 

modo simplista, esta não se diferencia de outro modo de conexão de rede, 

disponibilizando serviços de navegação web, e-mails e outras aplicações da mesma 

maneira que qualquer outro modelo. Em contrapartida, a trajetória de um cabo 

ethernet e, consequentemente, os dados que trafegam nele, são facilmente 

controlados uma vez que o sinal é mantido dentro dos fios. 

Este tipo de controle físico não pode ser obtido através de uma rede sem fio, 

por isso, faz-se necessário compreender como as ondas se comportam a fim de 

construir uma rede segura e de alta velocidade. 

Segundo o Grupo de Teleinformática e Automação da Universidade Federal 

do Rio de Janeiro (GTA-UFRJ) (b), ondas são a manifestação de um fenômeno 

físico no qual uma fonte perturbadora fornece energia a um sistema e esta desloca-

se através dos pontos deste sistema. 

Ainda de acordo com o autor, a onda propriamente dita não se movimenta, 

mas sim, a energia fornecida pela fonte de perturbação. Elas podem ser 
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unidimensionais, bidimensionais ou tridimensionais, dependendo apenas da direção 

da propagação. 

Conforme Flickenger (2008), as ondas possuem três grandezas: a 

velocidade, a frequência e o comprimento. A velocidade da onda é dada pela 

multiplicação da frequência pelo comprimento e é medida em metros por segundo. O 

comprimento de uma onda, chamado de λ (lambda), é a distância medida em metros 

de um ponto até a parte equivalente da onda seguinte. A frequência, cuja unidade de 

medida é o hertz (Hz), é a quantidade de ondas completas que passam por um 

ponto fixo em um determinado período de tempo, por padrão em um segundo. De 

forma prática, a maior parte do comportamento de uma onda é determinado pela 

frequência e pelo comprimento. 

As ondas ainda contam com uma propriedade chamada amplitude, que é 

caracterizada pela distância do centro da onda para o extremo de um de seus picos, 

que é mostrada na Figura 1, além de outras características. Na Figura 1 ainda pode-

se observar que a onda possui dois ciclos completos no período de 1s, ou seja, 

possui uma frequência de 2 Hz. 

 

 

 

Figura 1 - Onda: características e componentes - Fonte: Flickenger (2008). 
 

 

Sempre que se trabalha com números, e como muitas vezes tem se 

números muito grandes e outros muito pequenos, frequentemente utiliza-se a 
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potência de dez. Em se tratando de frequência de redes sem fio, trabalha-se com 

números na casa dos Gigahertz (GHz). 

Quando se atira uma pedra na água, perturbando sua estabilidade, ondas 

são formadas, tornando mais fácil sua visualização. No caso das eletromagnéticas é 

necessário equipamento apropriado para constatar sua oscilação. Diferentemente 

das ondas sonoras e das difundidas na água, as eletromagnéticas não precisam de 

um meio físico para se propagarem, podendo ocorrer até mesmo no vácuo. 

A medida entre a variação de uma frequência a outra é chamada de 

bandwidth ou largura de banda, que é intimamente relacionada com a quantidade de 

dados que podem ser transmitidos, ou seja, quanto maior o espaço possível na 

variação de frequência, mais informações podem ser enviadas em um determinado 

instante. 

 

 

2.2.2 O Conceito Wi-Fi 

 

 

O Wi-Fi denota a abreviatura do termo inglês Wireless Fidelity, definido 

através de um conjunto de especificações para redes locais sem fio, baseadas no 

padrão IEEE 802.11. Com essa tecnologia é possível implantar redes conectando 

computadores e demais dispositivos compatíveis (impressoras, videogames, 

telefones celulares etc.) sem o uso de cabos, tendo sua transmissão realizada 

através de radiofrequência. Este novo conceito oferece várias vantagens 

geográficas, permitindo que os usuários façam uso em qualquer local, desde que 

dentro dos limites da estação transmissora. 

O wireless se tornou extremamente popular nos últimos anos, decorrente da 

queda de preços dos equipamentos e da praticidade de uso, dispensando cabos e 

conectores. Apesar de suas vantagens, redes com tecnologia sem fio envolvem 

alguns fatores e configurações que as distinguem das cabeadas, dentre eles, os 

tipos de antenas e sistemas de encriptação utilizados, bem como os padrões Wi-Fi e 

suas características. 

Segundo Morimoto (2008), a utilização de cabos em redes pequenas pode 

oferecer certos benefícios, no entanto o preço do cabeamento cresce de maneira 

exponencial, proporcionalmente com o número de clientes e a distância de 
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cobertura. Outra desvantagem é a falta de flexibilidade, pois caso seja necessário a 

mudança física do computador, o conjunto de cabos deve ser refeito para atender as 

novas necessidades. 

O access-point (AP), ou traduzindo como ponto de acesso, substitui o hub, 

desempenhando uma função similar ao aparelho, e seu papel é reenviar pacotes de 

dados a todos os computadores conectados à rede. Para realizar este trabalho o 

ponto de acesso conta com transmissores e antenas ao invés de cabos. 

Comumente, os pontos de acesso possuem ainda uma saída para 

conectores RJ-45 tornando possível sua conexão em um hub ou switch tradicional. 

Essa funcionalidade permite que computadores conectados ao Wi-Fi participem do 

mesmo escopo dos ligados através de cabos, sendo que os maiores beneficiados 

desta tecnologia são os dispositivos portáteis, que podem ter acesso à internet e 

todos os recursos de rede, sem perder sua mobilidade. 

Ainda segundo Morimoto (2008), devido à miniaturização e evolução dos 

componentes de rede sem fio, pode-se contar com equipamentos que incorporem 

várias funções adicionais, dentre elas, de switch, roteador e modem ADSL. Estes 

modelos são chamados de ADSL Wireless Routers, pois se unem na mesma placa e 

rodam um firmware que permite a configuração de ambos os dispositivos. 

Há ainda modelos de roteador sem fio que possuem a tecnologia 3G, o qual 

possibilita a conexão através de um plano de dados com a operadora de celular. A 

evolução desse aparelho une o modem 3G com um modem ADSL padrão, 

possibilitando, assim, a utilização de conexão 3G como link redundante, caso o 

serviço ADSL esteja indisponível. 

Quanto aos dispositivos, encontram-se desde modelos PC Card, mini-PCI 

(comumente utilizadas em notebooks) até placas PCI e USB, usadas com facilidade 

em desktops. A maioria dos notebooks e smartphones contam com transmissores 

wireless integrados. 

Apesar de circuitos on board serem muito populares, os notebooks possuem 

placas Mini-PCI ou Express Mini as quais podem ser substituídas caso venham a 

apresentar algum defeito. 

Existem ainda dispositivos USB que dispõem de baixo custo e grande 

praticidade no uso, sendo encontrados modelos com antenas internas ou externas 

destacáveis. Estas podem ser substituídas por antenas maiores, melhorando assim 

sua recepção e alcance, o que é confirmado por Morimoto (2008). “[...] é possível 
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inclusive substituir a antena por outra de maior ganho, melhorando a recepção e 

permitindo que você se conecte a pontos de acesso muito mais distantes” 

(MORIMOTO, 2008). 

 

 

2.2.3 Padrão IEEE 802.11 

 

 

Na primeira versão lançada em 1997, o padrão IEEE 802.11 (Institute of 

Electrical and Electronics Engineers) estabelece normas para o uso e criação de 

equipamentos de redes sem fio, no qual a transmissão se propaga pelo ar utilizando 

sinais de radiofrequência, podendo cobrir centenas de metros cúbicos. A utilização 

de sinais de rádio em serviços de telecomunicação é muito comum, logo, para 

assegurar a qualidade foram convencionadas frequências de 2.4 e 5 GHz. 

Para que uma rede wireless seja estabelecida são necessários dois 

dispositivos: o STA (estação) e o AP (ponto de acesso). Quando uma ou mais 

estações se conectam ao ponto de acesso tem-se uma rede denominada Basic 

Service Set (BSS). Todos os BBS’s recebem uma identificação chamada Service Set 

Identifier (SSID), que é um conjunto de caracteres inseridos no cabeçalho de cada 

pacote de dados que trafega pela rede, e que pode ser considerado como a 

denominação da rede sem fio. “Em outras palavras, o SSID nada mais é do que o 

nome dado a cada rede sem fio” (INFOWESTER, 2008). 

Após atualizações em 1999, o padrão 802.11 foi renomeado para 802.11b, 

passando então a estabelecer conexões com velocidades de transmissão de 1, 2, 

5.5 e 11 Mbps, obtendo alcance de até 400 metros em ambientes abertos. Com o 

intuito de torná-lo mais estável, o novo padrão (e seus sucessores) possui a 

capacidade de diminuir sua taxa de transmissão à medida que uma estação se 

distancia do ponto de acesso ao qual estava conectada. 

Em seguida, o padrão 802.11a foi introduzido, possuindo como característica 

a operação com taxas de transferência muito superiores às alcançadas pelo anterior, 

pois as grandezas disponíveis eram de 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 e 54 Mbps. Apesar do 

projeto do padrão 802.11a ter sido iniciado antes do padrão 802.11b, este foi 

concluído antes. Contudo, o 802.11a teve decréscimo em seu alcance de operação, 

com cerca de 50 metros em ambientes abertos. A frequência de operação também 
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foi modificada, passando para 5 GHz devido a menor interferência. Mesmo 

apresentando taxas de transmissão maiores que as encontradas no padrão anterior, 

ele não foi bem aceito, apresentando dificuldades de comunicação com dispositivos 

que operavam com o padrão 802.11b.  

Em meados de 2003 houve mais uma atualização, dando vida ao IEEE 

802.11g. Este novo padrão, totalmente compatível com o 802.11b, comunica-se com 

qualquer dispositivo que opere no padrão “b” ajustando suas taxas de transmissão, e 

funciona em 2,4 GHz. A sua principal peculiaridade é a taxa de transferência de até 

54 Mbps, assim como o padrão 802.11a. 

Atualmente o padrão utilizado e incorporado em grande parte dos roteadores 

e pontos de acesso é o 802.11n, sucessor do IEEE 802.11g, e seu desenvolvimento 

iniciou-se em 2004. Ele apresenta grandes melhorias em sua taxa de transmissão 

(65 a 300 Mbps), possuindo ainda um conjunto de técnicas conhecida como MIMO 

(Multiple-input and multiple-output), a qual trabalha em ambas as frequências (2,4 e 

5 GHz). 

Conforme Silva (2005) o padrão IEEE 802.11 é específico para redes locais 

sem fio e ele define um número de fases pelas quais o cliente deve passar para 

obter acesso à rede, que são: 

a) primeira fase (sondagem): ao enviar solicitações de acesso em todos 

os canais, o cliente recebe resposta de todos os pontos que estiverem na 

área de cobertura. Essas informações poderão ser usadas na fase de 

associação; 

b) segunda fase (autenticação): são disponibilizados diversos tipos de 

autenticação por padrão, sendo estes decididos mediante a escolha dos 

protocolos utilizados (WEP, WPA ou WPA2). No decorrer desse estudo uma 

descrição minuciosa sobre eles será realizada; 

c) terceira fase (associação): já autenticado e de posse das informações 

obtidas na fase de sondagem, o cliente irá requisitar a associação ao ponto 

de acesso, que, por sua vez, retornará enviando-lhe o identificador, o qual 

poderá ser usado em futuros pedidos de reassociação ou desassociação. 

 

Como citado anteriormente, a segunda fase é responsável pela autenticação 

dos clientes que almejam se conectar à rede. Este trabalho visa abordar os 
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mecanismos de segurança presentes na fase de autenticação, analisá-los e expor as 

possíveis falhas encontradas em seus protocolos de segurança. 

 

 

2.2.4 Wired Equivalent Privacy (WEP) 

 

 

Conforme Linhares (2006), o protocolo de segurança introduzido em 1999 no 

padrão IEEE 802.11 conhecido como WEP (Wired Equivalent Privacy) implementa 

dois métodos de autenticação em seus dispositivos: o CRC-32 (Cyclic Redundancy 

Check), que busca a integridade de dados, e o RC4 (Ron’s Code #4), como 

algoritmo de criptografia, o qual visa prevenir a leitura de dados por indivíduos não 

autorizados. Este protocolo se aplica somente ao tráfego de comunicação sem fio, 

logo, a comunicação advinda de conexões cabeadas de um roteador ou ponto de 

acesso não possui criptografia WEP. 

Como supracitado, para que um dispositivo se associe a um ponto de 

acesso ele deve primeiramente passar por um processo de autenticação. O padrão 

IEEE 802.11 prevê dois métodos de autenticação para o protocolo de segurança 

WEP, sendo eles: 

 

a) Sistema Aberto: O cliente envia uma requisição de autenticação ao 

ponto de acesso que, por sua vez, retorna uma mensagem confirmando. 

Para que este processo seja efetivo, o dispositivo que deseja se associar 

deve informar o SSID da rede, que pode ser adquirido através de pacotes do 

tipo beacon, os quais não possuem criptografia e são enviados 

periodicamente em broadcast pelo ponto de acesso, e possuem informações 

sobre canal e taxa de transmissão, identificação de rede etc. 

b) Chave Compartilhada: O cliente requisita sua autenticação junto ao 

ponto de acesso que, por sua vez, envia um texto sem criptografia chamado 

de “texto-desafio”. Esse texto deve ser criptografado pelo requerente e 

transmitido de volta ao ponto de acesso. Então, o AP descriptografa o texto 

recebido e compara com o “texto-desafio” original e, caso o resultado seja 

idêntico, o cliente é autenticado. Este sistema exige que ambos, cliente e 
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ponto de acesso, possuam a mesma chave criptográfica, para que o cliente 

seja autenticado. 

 

Com o intuito de checar a integridade das mensagens recebidas, o protocolo 

WEP adiciona às mensagens que pretende enviar um CRC denominado ICV 

(Integrity Check Value) antes de realizar sua criptografia. O cliente deve, ao receber 

a mensagem, decodificá-la e calcular seu CRC-32, conferindo com o CRC-32 

informado no campo ICV e, caso o resultado seja diferente, a mensagem é 

descartada. 

Como retro mencionado, o protocolo WEP se utiliza do algoritmo 

criptográfico RC4 para tornar o intercâmbio de mensagens confidencial, no entanto, 

apenas o ICV e a mensagem propriamente dita são criptografadas, ao passo que o 

cabeçalho 802.11 é transmitido em texto claro. 

Como parte de seu processo de codificação, o protocolo WEP cria uma 

chave a partir da fusão da chave compartilhada (configurada pelo usuário) e do vetor 

de inicialização (IV - Initialization Vector). Esta nova chave gerada possui a função 

de prolongar a vida da mesma, podendo gerar chaves pseudoaleatórias mais 

complexas. 

Segundo a norma IEEE 802.11, a chave WEP possui 64 bits, utilizando a 

criptografia RC4, pois é concebida através de 24 bits (atribuídos ao IV) 

concatenados a uma de 40 bits inicialmente configurada no dispositivo. 

Segundo Rivera (2010), em sua versão original, o WEP foi lançado com uma 

chave estática de 40 bits, que com recursos computacionais atuais seria facilmente 

quebrada através de um ataque de força bruta. Cientes desse problema os 

fabricantes de produtos WI-FI lançaram o WEP2 que possuía chaves estáticas de 

104 e 232 bits, mantendo os 24 bits de IV. Este aumento tornou inviável ataques de 

força bruta. 

Entretanto, os 24 bits presentes no IV proporcionam pouco mais de 16 

milhões de vetores diferentes, um número relativamente pequeno, principalmente 

em redes cujo tráfego de informações é intenso. 

O resultado de um grande tráfego de informações combinado com um 

número limitado de vetores de inicialização é a possibilidade de haver repetições de 

IVs, gerando essas mesmas, também nas chaves usadas pelo RC4, nas quais a 
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confidencialidade dos dados torna-se improvável à medida que os vetores 

escolhidos aleatoriamente vão se repetindo. 

Além da vulnerabilidade supramencionada, o protocolo WEP não possui a 

capacidade de gerenciar e modificar dinamicamente suas chaves, devendo fazê-las 

manualmente quando necessário. 

É possível também forjar pacotes de De-Authentication, os quais invalidam a 

conexão do cliente da rede fazendo com que o ponto de acesso pense que ele 

solicitou a desconexão da mesma, enquanto, na verdade, este AP foi alvo de um 

ataque. 

Os principais ataques dedicados ao protocolo WEP serão exemplificados no 

estudo de caso do capítulo 4, que visa obter acesso em redes que implementam os 

principais protocolos utilizados no padrão IEEE 802.11. 

 

 

2.2.5 Wi-Fi Protected Access (WPA) 

 

 

Segundo Aguiar (2005) e também conforme Linhares (2006), o novo padrão 

desenvolvido para resolver os diversos problemas de segurança apresentados no 

protocolo WEP foi nomeado como Wi-Fi Protected Access (WPA) previsto na norma 

IEEE 802.11i. 

Apresentado em 2003, o WPA é baseado no RC4 e apresenta diversas 

propostas para resolver as vulnerabilidades contidas em seu antecessor, como 

regras específicas e extensão dos vetores de inicialização. 

Os 24 bits utilizados pelo protocolo WEP como vetores de inicialização 

apresentavam grande probabilidade de repetição em curto período de tempo, assim, 

o novo padrão introduziu uma versão de IV contendo 48 bits, bem como regras para 

a sua escolha e verificação. Esta modificação tornou o novo sistema livre de ataques 

de reinjeção de pacotes (este ataque é descrito no Capítulo 4). 

Para verificar se o quadro original de dados sofreu alguma alteração (erro de 

transmissão ou manipulação de dados), o novo padrão utiliza um campo de 64 bits, 

chamado de Message Integrity Check (MIC), obtido através de um algoritmo 

conhecido como Michael, conforme citado por Linhares (2006). 
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Segundo Linhares (2006) e Rivera (2010), o WPA implementa dois tipos de 

autenticação, a primeira delas é destinada a redes corporativas que possui esta 

capacidade através de um servidor 802.1x/EAP (Extensible Authentication Protocol) 

centralizado, no qual neste modelo, o ponto de acesso apenas redireciona o serviço 

para o servidor responsável, e que consoante Linhares (2006) na maioria das vezes 

é utilizado o RADIUS. O segundo tipo de autenticação implementado pelo protocolo 

WPA é destinado a redes domésticas, nos quais normalmente não existem 

servidores para esta função. Desta forma, criou-se então o WPA-PSK (WPA-Pre 

Shared Key) que se trata de um conjunto de caracteres previamente compartilhados 

entre os clientes e o ponto de acesso. Neste modo de operação a autenticação é 

feita pelo ponto de acesso, tendo sua chave introduzida manualmente. 

Em sua integridade o protocolo WPA possui dois valores, o ICV, que já era 

utilizado pelo WEP, e uma mensagem de verificação de integridade que é 

adicionada ao quadro. Esta é chamada de MIC (Message Integrity Check), sendo 

implementada pelo algoritmo Michael. 

Como solução para grande parte das vulnerabilidades do WEP, o protocolo 

de segurança TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) confere maior 

confidencialidade ao WPA, introduzindo o conceito de chaves temporais que são 

modificadas dinamicamente em certos períodos de tempo. 

O vetor de inicialização no protocolo WPA possui 48 bits, tornando a 

reutilização de vetores improvável. Os IV’s também são utilizados como contadores 

de quadros TSC (TKIP Sequence Counter). 

O TSC é zerado quando uma nova chave criptográfica é estabelecida, sendo 

incrementado a cada quadro transmitido. A partir desta técnica quadros com o TSC 

fora de ordem são descartados evitando a re-injeção de pacotes. 

Apesar de solucionar a maioria das vulnerabilidades encontradas em seu 

antecessor, o WPA ainda possui questões relativas a segurança que devem ser 

discutidas, como a fraqueza no algoritmo de combinação das chaves, ataques de 

negação de serviço e susceptibilidade a ataques de dicionário. 
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2.2.6 IEEE 802.11i (WPA2) 

 

 

Desenvolvido com o objetivo de elevar o nível de segurança, visto que o 

protocolo WPA era apenas um rascunho deste, o WPA2 foi homologado em 2004, 

como descrito por Linhares (2006), como resposta final aos problemas de segurança 

apresentados pelo WEP. Esse novo método de criptografia exige maior poder 

computacional da interface de rede durante o processo de codificação e 

decodificação, sendo necessária a substituição dos equipamentos e não a 

atualização do firmware como era possível no WPA, conforme Linhares (2006) e 

Rivera (2010). 

Muitos dos mecanismos presentes no WPA são utilizados também no 

WPA2, implementando avanços apenas em algoritmos de criptografia e de 

integridade. Em sua autenticação o avanço mais notável nesta é a agilidade de 

roaming. 

Ao se autenticar, o usuário troca diversas mensagens com o ponto de 

acesso almejado, e isto aumenta o tempo necessário para o processo de conexão. 

Ao se deslocar de um ponto de acesso para outro, o processo de associação pode 

causar grandes interrupções na conexão. 

Com o intuito de sanar este atraso de associação, os equipamentos dotados 

deste novo protocolo podem oferecer suporte ao PMK Caching e ao 

Preauthentication. 

O PMK Caching habilita o ponto de acesso a guardar dados de 

autenticações anteriores, visando diminuir o número de mensagens trocadas no 

período de re-autenticação, enquanto o Preauthentication executa associações com 

pontos de acesso próximos, antes mesmo de se desassociar do ponto de acesso 

principal. Desta forma, a mudança de ponto de acesso não prejudica nenhum 

aspecto da conexão. 

O responsável pela integridade e confidencialidade do WPA2 é o protocolo 

CCMP (Counter-Mode/Cipher Block Chaining Message Authentication Code 

Protocol), este por sua vez é baseado na criptografia AES (Advanced Encryption 

Standard) e tem como base o conceito de chaves temporais, assim como o TKIP no 

WPA. 
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Conforme Linhares (2006), como previsto, poucas vulnerabilidades foram 

descobertas sobre o WPA2 até o presente momento. Apesar de seu mecanismo 

otimizado de segurança, algumas ainda persistem, visto que os quadros de 

gerenciamento e de controle ainda não possuem um tratamento eficaz. Por este 

motivo, os ataques de desautenticação ainda são possíveis, assim como ataques de 

RSN Information Element (RSN IE) Poisoning e 4-Way-Handshake Blocking. 

 

 

2.2.7 Identificação e Autenticação de Usuários 

 

 

Segundo Aguiar (2005), a restrição de acesso aos recursos de uma rede 

somente a pessoas autorizadas passa pela identificação e autenticação do usuário. 

Identificar um usuário visa estabelecer a identidade do mesmo. Autenticar um 

usuário verifica a autenticidade da identidade deste. 

A identificação refere-se ao nome que o usuário utilizará na rede e a 

autenticação geralmente é realizada através de senhas. Autentica-se também 

através de SmartCards e cada vez mais através da Biometria. A seguir são descritos 

os métodos de autenticação. 

 

 

2.2.7.1 Senhas 

 

 

O usuário é identificado através de um nome de usuário e se autentica 

através de uma senha, composta de caracteres alfanuméricos.  

Visando a concepção segura de uma credencial de acesso e sua 

manutenção, Aguiar (2005) sugere as seguintes precauções:   

• composição com uma quantidade mínima de oito caracteres; 

• evitar utilizar palavras existentes em uma língua específica, principalmente 

as palavras fáceis e óbvias e principalmente da língua portuguesa e da língua 

inglesa;  

• evitar utilizar nomes próprios; 
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• evitar utilizar datas de aniversário, ou outras datas relacionadas a 

características pessoais; 

• evitar utilizar somente números ou somente letras; 

• evitar utilizar sequência repetida de letras ou números; 

• promover a troca frequente da senha. 

 

Além dos cuidados que cada usuário deve ter com suas senhas os 

administradores de rede precisam efetivamente manutenir o cadastro de usuários e 

senhas, eliminando funcionários desligados do quadro de colaboradores, evitando 

assim um possível “acesso autorizado” efetivamente não autorizado. 

 

 

2.2.7.2 Biometria 

 

 

Neste método, conforme Aguiar (2005), a autenticação é realizada através 

de uma característica física do usuário, geralmente uma impressão digital, leitura da 

retina ou reconhecimento de voz. Devido às características e equipamentos 

necessários, este método é mais complexo e mais dispendioso financeiramente, 

mas que possibilita um nível de segurança maior. 

Apesar de recente, esta tecnologia vem se mostrando extremamente útil 

para identificar pessoas, utilizando o próprio corpo humano como credencial de 

acesso a um determinado recurso computacional ou área restrita de uma 

organização. Conforme o GTA-UFRJ (a), a Biometria busca reconhecer os usuários 

de um recurso biométrico através da diferenciação de características inerentes a 

cada indivíduo. 

Ainda segundo o GTA-UFRJ (a), dentre as técnicas de biometria atuais tem-

se como mais utilizadas: reconhecimento de voz, facial, de íris e de retina. Um fator 

limitador desta tecnologia é o custo de seu desenvolvimento e produção. Algumas 

de suas técnicas exigem um alto nível de investimento tornando o reconhecimento 

dos usuários mais preciso, entretanto, atualmente existem soluções de baixo custo 

com considerável nível de eficiência que estão rapidamente se popularizando como 

a análise de impressão digital. 
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2.2.7.3  Smartcards 

 

 

Neste método a autenticação é realizada através de um dispositivo físico 

(geralmente um cartão) em conjunto com uma senha, e provê um nível alto de 

segurança. Segundo Guo (1998), os smartcards são cartões de plástico do tamanho 

de cartões de crédito e possuem um microchip ou memória embutida. Eles 

armazenam dados eletronicamente e são protegidos por avançados recursos de 

segurança. Quando acoplados a leitores, os smartcards tem poder de 

processamento para atender a diversas aplicações. São muito utilizados pelos 

sistemas financeiros, assistência médica, telecomunicações, entidades públicas, 

transporte, varejo e indústrias. São utilizados para armazenamento de valores, 

informações pessoais, segurança, pagamento e também para controle de acesso e 

identificação. 

 

 

2.2.8 Auditoria 

 

 

A auditoria é um procedimento que pode ser utilizado em diversos níveis e 

quando bem empregada é uma importante ferramenta de segurança. Compõe-se de 

um conjunto de ações tomadas no sentido de registrar o que acontece na rede, 

desde quem acessa, bem como alterações efetuadas em arquivos e softwares, em 

conjunto com ações tomadas pelo administrador visando monitorar esses registros e 

tomando as medidas cabíveis em cada caso de anormalidade encontrado. 

Pode se criar diversos logs, dentre eles o de controle de acesso quando 

efetuado login, controle de acesso aos dispositivos e controle de acesso aos 

arquivos. É importante a sincronização dos relógios dos integrantes da rede, para 

que quando haja uma ocorrência seja possível identificar o momento do ocorrido. 

O conjunto de diversos logs fornece informações importantes sobre a 

utilização da rede e comportamentos estranhos dos usuários, e também possíveis 

causas de um problema. 
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É importante que o administrador de redes de computadores faça uma 

verificação periódica dos logs em busca de registros suspeitos, consistindo nisso a 

parte mais importante da auditoria. 

 

 

2.2.9 IDS (Intrusion Detection System) e IPS (Intrusion Prevention System) 

 

 

Intrusion Detection System (IDS) ou Sistema de Detecção de Intrusão são 

sistemas utilizados para melhorar a segurança implementada nas organizações 

visando garantir a confidencialidade, integridade e a garantia contra tentativas de 

intrusão. Um IDS basicamente realiza as tarefas de detectar ataques em tempo real, 

gerar relatórios, responder aos ataques automaticamente e monitorar as atividades 

de forma transparente. Segundo Pontes (2008) o objetivo é detectar atividades 

“anormais”, que seriam atividades fora dos padrões até então observados dentro da 

rede, o que denotaria um ataque ou uma possível tentativa de ataque. Esse sistema 

analisa o sistema de arquivos ou alterações de tráfego na rede, registrando 

inicialmente o tráfego normal, para posteriormente comparar em outros momentos, e 

detectar tráfegos suspeitos ou fora do normal. “Detecção de intrusão é uma tentativa 

de monitorar estações ou fluxos de rede com o intuito de descobrir ações de 

intrusos” (LAUFER, 2003). 

Ainda baseado em Pontes (2008) há três tipos de sistemas, cujos nomes 

sugerem bem a forma ou o modo como é realizado o monitoramento: baseada em 

rede, baseada em estação e baseada em aplicativos.  

A baseada em rede monitora a rede como um todo, verificando os pacotes 

que trafegam nela, independente de qual host enviou ou qual o seu destino. A 

baseada em estação verifica todo o tráfego de um host específico. E, finalmente, a 

baseada em aplicativo, monitora algum aplicativo específico como, por exemplo, 

sistemas de gerenciamento de banco de dados e sistemas de gerenciamento de 

conteúdo. 

A forma sugerida de implementação de um IDS seria uma mescla dos três 

tipos citados, de forma a monitorar a rede sob diversos ângulos, de acordo com 

pontos críticos observados nessa rede: um IDS baseado em rede para monitorar o 
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geral, um IDS baseado em host para servidores de arquivos e outros servidores e 

um IDS baseado em aplicativo para os aplicativos críticos da empresa. 

O IPS é parecido com o IDS, e muitas vezes são considerados extensões 

dele. A principal diferença é que o IPS é colocado em série e é capaz de prevenir 

e/ou bloquear ativamente uma invasão quando são detectados, ao contrário do IDS, 

que apenas o detecta. 

 

 

2.2.10 Servidor de Proxy 

 

 

Um servidor Proxy geralmente é posicionado de forma que fique entre os 

navegadores da rede interna ou local e os servidores externos, intermediando o 

tráfego de dados entre ambos. É comum que somente ele tenha acesso direto à 

internet e que os outros computadores da rede local tenham acesso à internet 

através dele. Devido a isso, é uma importante ferramenta de segurança, pois pode 

registrar tudo o que é requisitado. Pode também ajudar a reduzir o tráfego de dados 

entre a rede local e a rede externa, uma vez que pode manter em cache os arquivos 

requisitados, para fornecê-los localmente em futuras requisições. 

 

 

2.2.11 Firewalls 

 

 

O firewall é um software ou um hardware em conjunto com um software com 

o objetivo de proteger a rede de computadores contra acessos não permitidos, 

tráfego indesejado, proteger os serviços que estão sendo executados na máquina e 

bloquear a passagem de itens que não se deseja receber, principalmente para 

proteger dados pessoais e corporativos. Esse controle é efetuado de forma seletiva 

através de regras definidas na sua configuração, bloqueando pacotes e liberando 

outros. O firewall é o intermediário entre os hosts da rede local com o servidor, e 

destes com a rede externa e constitui uma ferramenta importante da segurança de 

uma rede, seja cabeada ou sem fio. 
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As regras de acesso são implementadas de forma específica, de acordo com 

cada fabricante, mas geralmente são definidas de acordo com protocolos, endereços 

de IP dos hosts e portas dos serviços. Além disso, na configuração utilizam-se 

endereços e portas como sendo de origem e destino, possibilitando o controle de 

tráfego em ambos os sentidos. Com base nessa configuração, o firewall permite, 

bloqueia ou redireciona o tráfego do pacote. 

O firewall também permite o bloqueio de acesso às informações do servidor 

DNS, impossibilitando o acesso, pela rede externa, às informações de nomes e 

endereços IPs dos hosts da rede interna. 

O firewall se torna um ponto central de controle de tráfego facilitando a 

configuração pois não é necessário configurar todos os hosts e serviços oferecidos 

para implementar o nível de proteção definido na política de segurança da empresa. 

Devido a essa centralização, e como todo o tráfego passa através do firewall, é 

possível criar um log de acessos para posterior análise da utilização dos recursos da 

rede pelos usuários, através do procedimento da auditoria já descrito no subtópico 

2.2.8. 

 

 

2.2.12 VPN 

 

 

A Virtual Private Network (VPN) surgiu da necessidade atual das empresas 

em se comunicar com seus parceiros e filiais de forma segura, através da rede 

pública de longa distância (internet) interligando as redes cabeadas privadas locais e 

também as redes móveis locais. Neste conceito, os dados são transportados através 

de “túneis virtuais” e surgiu principalmente devido à falta de segurança que é uma 

das características da internet. A VPN consiste em utilizar a internet para a 

transmissão de dados corporativos de forma segura, a um custo mais baixo que uma 

rede privada, através de criptografia forte para que os dados não possam ser 

decifrados, mesmo se capturados. Há a necessidade de um gateway VPN em cada 

host da rede privada local, que se encarrega de criptografar e descriptografar os 

dados transmitidos através da internet. 

Deve-se observar alguns itens para que se tenha a segurança nessa 

comunicação: 
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“Os dispositivos VPN devem garantir os seguintes itens a fim de propiciar 
segurança na comunicação: 
• Privacidade dos dados: garantia de que os dados, se interceptados, não 
possam ser decifrados; 
• Integridade dos dados: os dados não devem ser modificados durante a 
transmissão; 
• Autenticação de dispositivos remotos: os dispositivos remotos devem ser 
autenticados para acessar a rede privada através da VPN” (AGUIAR, 2005). 

 

Mas já existe o protocolo IPSec, que é utilizado em conjunto com outros 

métodos de segurança já utilizados como a criptografia WEP, a WPA e a WPA2: 

 

“A maioria das VPNs atuais utiliza o protocolo IPSec (IP Security), que é 
independente do método de criptografia (WEP, WPA, WPA2), pois atua na 
camada de rede, possibilitando o uso de ambos sem causar conflito” 
(AGUIAR, 2005). 

 

No processo de execução do protocolo IPSec os pacotes de dados são 

encapsulados em um novo pacote que contém as informações para configurar, 

manter e finalizar o “túnel” quando ele não for mais necessário. 

Mas com a utilização da VPN, não há somente pontos positivos. Dentre os 

pontos negativos cita-se: 

 

“[...] 
• não garantem Throughput devido ao fato de se utilizar a Internet; 
• grande capacidade de processamento dos dispositivos que compõem a 
VPN. A criptografia exige muito processamento” (AGUIAR, 2005). 

 

Mas, considerando os prós e contras, ainda assim a utilização da VPN pode 

ser uma boa opção para suprir as necessidades de comunicação com segurança. 

 

 

2.3 TÉCNICAS DE SEGURANÇA INERENTES AS REDES 

 

 

As redes Wi-Fi merecem especial atenção quanto às medidas a serem 

tomadas relativas à segurança. Muitas dessas medidas são inerentes às redes Wi-

Fi, justamente pelas particularidades dessa rede. 
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2.3.1 Mapeamento por MAC 

 

 

O mapeamento por MAC consiste em cadastrar as numerações de endereço 

das placas wireless dos dispositivos, criando listas de acesso no AP. Os APs 

geralmente oferecem essa funcionalidade, possibilitando a liberação de acesso 

somente aos endereços MAC cadastrados na lista. Isso ajuda, mas não resolve 

totalmente o problema de acesso não autorizado, pois alguns fabricantes 

disponibilizam placas Wi-Fi que permitem a configuração do endereço MAC. Se o 

possível invasor intercepta uma transmissão, ele pode descobrir um endereço MAC 

válido, já que o endereço trafega sem criptografia, e utilizar esse endereço para 

mudar o endereço de sua placa e acessar como um MAC autorizado. 

 

 

2.3.2 Broadcast do SSID 

 

 

O SSID é o nome da rede sem fio e é configurada nos access point e demais 

dispositivos da rede. É através deste nome que os dispositivos sem fio identificam a 

rede. Os APs propagam o SSID da rede em broadcast através de pacotes chamados 

beacons, para que possíveis clientes possam se conectar à rede sem fio, mas isso 

deixa a rede vulnerável pois o SSID é transmitido sem criptografia. Pessoas com 

más intenções podem utilizar antenas e softwares para rastrear e descobrir SSIDs 

para se conectar diretamente, caso a rede não possua senha de acesso, ou por 

violação ou quebra de senha, em outros casos. Estes usuários podem simplesmente 

acessar e navegar de graça, sem maiores prejuízos a não ser perda de banda, ou 

roubar e/ou destruir as informações de computadores da rede invadida, causando 

grandes prejuízos. 

Um erro muito comum cometido na configuração de um access point é não 

efetuar a troca do SSID padrão de fábrica, pois através do nome padrão, o possível 

invasor identifica até a marca e o modelo do AP em questão. Partindo do 

pressuposto que não houve alteração da configuração padrão do SSID, muitas 

vezes até o login e a senha originais não são alteradas, facilitando muito a 

consumação da invasão. 
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Os APs permitem que sejam configurados para que não seja divulgado o 

SSID. Mas o fato de não divulgar o nome da rede ajuda, mas não provê um nível de 

segurança muito alto, pois existem ferramentas que conseguem monitorar e achar 

as redes ocultas, e já que os SSID não são enviados criptografados, fica fácil 

descobrir o nome da rede mesmo que o nome não seja divulgado. 

 

 

2.4 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

 

 

2.4.1 Governança de Segurança da Informação 

 

 

Governança é um termo usado para expressar autoridade e controle, logo 

Governança Corporativa é o sistema pelo qual as corporações são comandadas por 

seus proprietários ou acionistas, fortemente associados à tomada de decisões e 

implementação das mesmas. 

Segundo Fontes (2008), o termo Governança de TI (Tecnologia da 

Informação), que tem sido utilizado nas áreas de tecnologia da informação no 

decorrer dos últimos anos, tem sua origem na Governança Corporativa, 

originalmente concebida como forma de evitar ações administrativas fraudulentas ou 

irresponsáveis. Para que o conceito de Governança Corporativa fosse implantado 

fazia-se necessária a aplicação de seus novos conceitos em varias áreas da 

organização. Dessa forma, a Governança de Tecnologia da Informação assim como 

a Governança da Segurança da Informação são exemplos dessa adaptação. 

Por ser um conceito relativamente novo, que começou a ser difundido a 

partir do ano 2000, se faz necessária uma equalização no entendimento desta nova 

forma de pensar e agir dentro de uma organização. Pode-se definir a governança 

como “a gestão da gestão” e apesar de simples, essa frase sintetiza a profundidade 

do tema abordado, que busca formas de se garantir que a gestão exista com 

efetividade ao longo do tempo. 

Conforme mencionado anteriormente, governança nada mais é que “a 

gestão da gestão” e dentro desse conceito a segurança da informação é uma 

disciplina que afeta toda a organização e os requisitos de negócio e suas prioridades 



 38 

são dependentes da gestão da informação, da tecnologia da informação e da 

segurança. 

Em sua definição, a Governança de Segurança da Informação advém do 

conjunto de práticas que visa garantir que o tema “segurança da informação” seja 

adequadamente tratado e que esteja em consonância com os requisitos 

especificados pelas partes envolvidas no processo. 

Segundo Fontes (2008) e Ferreira (2008), antes de se cogitar a Governança 

da Segurança da Informação, se faz necessário a definição de uma gerência de 

segurança. Alguns requisitos para essa gerência devem ser evidenciados, como a 

nomeação de um responsável pelo processo de segurança e a disponibilidade de 

recursos financeiros e operacionais para este fim. 

O colaborador responsável pelo processo deve conhecer a fundo e de 

maneira prática a gestão de segurança da informação, preferencialmente tendo 

experiência no assunto, pois torna-se inviável gerir a gestão de algo que não se 

conhece. 

A autonomia na definição dos requisitos e das regras para a governança é 

indispensável. De modo que a governança da segurança da informação não sofra 

nenhum tipo de limitação ou sansão, esta deve ter o amparo da governança 

corporativa. 

Um dos erros mais comuns ao se desenvolver um processo de segurança 

da informação é executá-lo em apenas duas etapas: planejamento e execução. 

Desta maneira, uma vez que se estabeleça o processo de segurança não há espaço 

para avaliações e melhorias. Com o tempo esse processo acabará se tornando 

desatualizado e consequentemente falho. 

Para tal implementação é necessário um ciclo de desenvolvimento baseado 

em melhoria contínua, e como exemplo deste requisito o ciclo PDCA (Plan – Do – 

Check – Act) pode ser aplicado para atingir os resultados esperados. Este ciclo é de 

fundamental importância para a existência da governança, pois é capaz de 

possibilitar a continuidade das ações de gestão em segurança da informação. 

Originalmente utilizado em sistemas de gestão da qualidade, o ciclo PDCA 

consiste em um modelo de melhoria contínua que pode ser utilizado em qualquer 

empresa, de forma a garantir, independente de sua área, o sucesso do negócio. 
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Um dos temas abordados nesta monografia, a ISO 27001, utiliza o ciclo 

PDCA para propor uma metodologia de criação e melhoria de seus novos 

processos, consoante Fontes (2008). 

Deve-se expor de maneira clara e objetiva que o processo de segurança da 

informação não existe para si mesmo, assim como a governança também não, mas 

que todos os esforços devem ser feitos com o intuito de possibilitar que o negócio 

seja realizado dentro dos prazos definidos. A segurança deve ser encarada como 

um elemento estratégico do negócio que poderá futuramente alavancar ou limitar os 

projetos. Somente a necessidade organizacional deve motivar a existência da 

governança. 

Todavia, para que se obtenha uma avaliação contínua das políticas e 

procedimentos em segurança da informação, a organização deve garantir 

continuidade às boas práticas de gestão adotadas, buscando verdadeiramente 

entender a importância do conceito de governança, não se atendo às estéticas 

corporativas ou modismos. 

 

 

2.4.2 Norma NBR ISO/IEC Série 27000 

 

 

Conforme Fontes (2008), a série ISO/IEC 27000 foi criada para que pudesse 

reunir de forma ordenada as diversas normas de segurança da informação, sendo 

composta por normas de segurança da informação publicadas através da parceria 

entre a International Organization for Standardization (ISO) e a International 

Electrotechnical Commission (IEC). 

Esta série fornece recomendações de melhores práticas em segurança da 

informação, gestão de riscos e controle, dentro de um Information Security 

Management System (ISMS) ou Sistema de Gerenciamento de Segurança da 

Informação (SGSI) de maneira análoga aos projetos de sistemas de gestão para a 

garantia da qualidade (série ISO 9000) e de proteção ambiental (série ISO 14000). 

Ela não cobre apenas questões técnicas de segurança dentro do setor de 

tecnologia da informação, sendo propositalmente mais abrangente para que possa 

ser aplicável em qualquer organização, não importando seu tamanho ou segmento. 
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A norma ISO/IEC 27000, segundo ISO/IEC (2009), incentiva o hábito de 

avaliar riscos e executar controles de acordo com a necessidade da empresa em 

relação à segurança da informação. 

Por ser um segmento de natureza dinâmica, a segurança da informação 

precisa incorporar ciclos de melhoria contínua em seu Sistema de Gestão de 

Segurança da Informação (SGSI), procurando a adequação às ameaças e 

vulnerabilidades atuais e buscando constante atualização dos riscos. Para isso, o 

ciclo PDCA (visto anteriormente nesta monografia) é incorporado ao cerne desta 

série de normas. 

A série ISO/IEC 27000 conta atualmente com um conjunto de onze normas 

publicadas e disponibilizadas pela ISO, podendo ser adquiridas pelo próprio website 

da ISO ou por parceiros, como organismos nacionais de normatização. Um grande 

número de normas dessa série encontra-se ainda em desenvolvimento. 

Apesar de sua extensa fase de desenvolvimento, a série ISO/IEC 27000 

possui uma gama considerável de normas concluídas. Dentre essas normas, a 

ISO/IEC 27002, conforme ABNT (2005), detém a atenção dos profissionais 

encarregados de prover a segurança da informação. Conforme De Cicco (2008) e 

Sales (2010), essa norma foi publicada inicialmente como ISO/IEC 17799, que por 

sua vez deriva da norma britânica conhecida como BS 7799 – Parte 1 e tem como 

objetivo oferecer auxílio na gestão de segurança da informação. 

Considerado como mais completo padrão para gerência da segurança da 

informação, a norma BS 7799 concebida pelo British Standard Institute (BSi) torna 

possível o desenvolvimento e implantação de um sistema de gestão de segurança 

com base em normas e práticas internacionais. A BS 7799 tornou-se uma norma 

oficial da ISO em dezembro do ano 2000 sob o código ISO/IEC 17799 e 

posteriormente foi adotada pelo Brasil por meio da ABNT trazendo uma tradução 

literal sob o código NBR ISO/IEC 17799. 

Posteriormente uma nova versão da Parte 1 da norma ISO/IEC 17799 foi 

publicada em meados de 2005, tornando-se a ISO/IEC 27002. Esta norma é de 

muita valia para organizações que almejam implantar um processo de segurança da 

informação efetivo, porém deve-se ressaltar que a norma é somente um guia e 

apenas a vontade e a dedicação da empresa poderão determinar o sucesso em se 

implementar tais mecanismos. 
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3 METODOLOGIA 

 

 

Após abordar os conceitos necessários para o entendimento de redes sem 

fio, suas criptografias e modos de operação, esta pesquisa propõe um estudo de 

caso cujo objetivo é obter acesso não autorizado a roteadores sem fio aproveitando-

se de vulnerabilidades contidas nesses equipamentos. 

É apresentado um ambiente experimental, porém que reflete situações 

corriqueiras no tocante às configurações de roteadores sem fio, buscando validar 

ataques conhecidos contra o protocolo 802.11. Estes serão realizados com o auxílio 

de softwares especialmente projetados com o fim de explorar as vulnerabilidades do 

protocolo supracitado. 

O presente busca extrapolar os conceitos de exploração em redes Wi-Fi, 

que até então se resumia na invasão de roteadores sem fio, evidenciando os riscos 

de se estabelecer conexão com pontos de acesso desconhecidos (prática muito 

comum para usuários desprovidos de conhecimento técnico sobre o assunto em 

questão). 
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4 ESTUDO DE CASO 

 

 

Com o intuito de expor as vulnerabilidades abordadas nos capítulos 

anteriores, um laboratório de pesquisa foi implantado. O computador responsável 

por desferir os ataques possui um sistema operacional desenvolvido especialmente 

para testes de segurança, chamado BackTrack, em sua versão 5. 

O BackTrack foi adotado neste estudo por sua grande aceitação no mercado 

de segurança da informação, e pelo fato deste sistema contar com todos os 

aplicativos necessários para execução dos testes de intrusão. Em grande parte dos 

testes deste tópico serão utilizadas ferramentas do pacote aircrack-ng, sendo estas 

específicas para a exploração de redes sem fio. 

Ao iniciar, deve-se utilizar o comando iwconfig para verificar a procedência 

do dispositivo Wi-Fi anexado ao computador, visto que nem todos são compatíveis 

com o modo de monitoramento necessário para o aircrack-ng executar a captura de 

pacotes. 

Posteriormente, executar-se-á o comando “airmon-ng stop wlan0” para 

interromper as atividades da interface de rede sem fio que será colocada 

futuramente em modo de monitoramento. 

Neste ponto, existe a opção de modificar o endereço MAC da interface com 

o comando “macchanger -m 00:11:22:33:44:55 wlan0”. 

Após a troca do endereço MAC, inicia-se a interface em modo de 

monitoramento através do comando “airmon-ng start wlan0”, conforme mostrado na 

Figura 2. 
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Figura 2 - Iniciando o airmon-ng. 
 

Este comando cria intencionalmente uma nova interface de rede nomeada 

“mon0”, a qual é iniciada em modo monitor. 

O modo de monitoramento permite capturar os pacotes que trafegam 

através da rede sem fio. Apesar de estarem criptografados, esta técnica permite 

descobrir a chave de acesso de uma rede WEP explorando suas vulnerabilidades, 

assim como abordado no capítulo anterior. 

Para que isso ocorra, deve ser introduzido no terminal o comando 

“airodump-ng mon0”, e cujo resultado é mostrado na Figura 3. 
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Figura 3 - Listando redes ao alcance da interface. 
 

Em um primeiro momento o comando anterior é utilizado com o intuito de 

listar as diversas redes wifi ao alcance da interface de rede, bem como informações 

sobre seus canais, criptografias, ESSID's e BSSID's. 

Como meio de exemplificar a metodologia de ataque, foi disponibilizado 

apenas um roteador sem fio, configurado para utilizar a criptografia WEP e 64 bits de 

tamanho de chave. 

Objetivando maximizar a captura dos pacotes na rede alvo, pode-se 

especificar seu canal de atuação e o endereço MAC do ponto de acesso, guardando 

os mesmos em um arquivo com a extensão “.cap” especificado pelo parâmetro “-w” 

no comando “airodump-ng -w pacotes –bssid 7C:4F:B5:86:DB:1C –channel 6 mon0”. 

O comando supracitado inicia a captura dos vetores de inicialização (IV's), 

que auxiliam na descoberta da chave de acesso, porém esta é determinada pela 

intensidade do tráfego de rede. 

Caso a intensidade de dados da rede alvo seja consideravelmente baixa, o 

aircrack-ng conta com um aplicativo chamado aireplay-ng (Figura 4), capaz de 

aumentar o tráfego da rede através de técnicas de autenticação falsa, ataques de 

replay de ARP Request, ataques de fragmentação, entre outros. 
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Figura 4 - Utilizando o areplay-ng. 
 

Após a captura de aproximadamente 15 mil pacotes, quantidade adotada 

para este estudo, é possível começar o processo de quebra da criptografia utilizando 

o programa aircrack, que é iniciado através do comando “aircrack-ng pacotes-

01.cap” 

Como observado na Figura 5, cerca de 40 minutos após o início do ataque, o 

aircrack-ng é capaz de decifrar a senha de acesso referente à rede sem fio alvo. 
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Figura 5 - Quebrando a criptografia WEP. 
 

A técnica supra mencionada culminou na substituição da criptografia WEP, 

agora comprovadamente insegura, dando lugar ao padrão WPA. 

Ao sanar as vulnerabilidades apresentadas em seu antecessor, o 

WPA/WPA2 tornou-se a melhor opção de segurança em roteadores sem fio de uso 

doméstico. Todavia, redes munidas desse padrão de criptografia ainda são 

suscetíveis a ataques, podendo ser comprometidas assim como sua antecessora. 

Para exemplificar a metodologia de ataque em redes WPA e WPA2 foram 

utilizadas variações de comandos no aircrack-ng mantendo o mesmo laboratório de 

testes. 
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Logo, a fase de reconhecimento foi novamente iniciada com o auxílio do 

comando “airodump mon0”, como observado na Figura 6. 

 

 
Figura 6 - Iniciando o airodump-ng. 

 

De posse das informações da rede alvo, iniciar-se-á a captura dos pacotes 

com o comando “airodump-ng –c 6 –w wpacaptura –bssid 7C:4F:B5:86:DB:1C 

mon0”. O ataque se diferencia do anterior, não sendo mais necessário obter vetores 

de inicialização, visto que os protocolos WPA e WPA2 não possuem a mesma 

vulnerabilidade do WEP. Busca-se então capturar um handshake que será 

necessário para a descoberta da credencial de acesso. 

O handshake só pode ser obtido mediante a negociação de acesso, trocada 

entre o access point e um cliente, sendo necessário a captura dos dados neste 

momento exato. Prevendo a dificuldade em obter o handshake, o aplicativo aireplay-

ng permite forjar uma solicitação de desautenticação que é enviada ao ponto de 

acesso. Este, por sua vez, entende que os usuários conectados estão solicitando 

sua desassociação, forçando-os a se reconectarem. 

Assim que um usuário se reconecta, obtém-se o handshake como ilustrado 

na Figura 7. 
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Figura 7 - Obtendo o handshake. 
 

Finalmente, pode-se iniciar o processo de quebra da senha WPA. 

Diferentemente do protocolo WEP, neste exemplo é necessário utilizar um ataque de 

dicionário, o qual consiste em comparar palavras listadas em um arquivo de texto 

com o handshake, a fim de se obter a senha. 

Em suma, o tipo de ataque abordado terá êxito apenas se existir em seu 

dicionário uma palavra idêntica à senha do ponto de acesso. 

Para iniciar o processo de quebra utiliza-se o seguinte comando: “aircrack-

ng wpacaptura-01.cap –w /pentest/wireless/aircrack-ng/test/password.lst” 

No comando retro citado, foi informado mediante o parâmetro “-w” que o 

dicionário estaria presente dentro do diretório “/test”, nomeado como “password.lst”. 

O dicionário utilizado neste exemplo tem pouco mais de 200 palavras, contudo, 

podem ser encontrados na internet outros com vários gigabytes de tamanho. 

Instantes após a execução do aircrack-ng, nota-se as mensagens “KEY 

FOUND!” informando que existe uma palavra compatível com a credencial de 

acesso no dicionário, conforme observado na Figura 8.  
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Figura 8 - Quebrando a criptografia WPA. 
 

Comprometer a credencial de um ponto de acesso equipado com a 

criptografia WPA/WPA2 exige maior poder computacional e, por consequência, mais 

tempo de processamento. Outro fator impactante é o tamanho e a abrangência do 

dicionário escolhido, que pode ser muito abrangente, aumentando 

consideravelmente o tempo do ataque, ou pequeno, tornando-se ineficaz. 

Comumente gerados através da associação de palavras e números, os 

dicionários tendem a funcionar melhor no idioma que foram criados, visto que grande 

parte dos usuários definem senhas baseadas em vocabulários existentes em seu 

idioma. 

Quanto maior e mais complexa for a senha atribuída ao ponto de acesso, 

maior será a dificuldade em descobri-la. 

Embora os ataques mencionados exponham vulnerabilidades graves nos 

protocolos de redes sem fio, atentam-se exclusivamente a obter acesso não 
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autorizado às mesmas. Frisa-se que os usuários destas redes não sofrerão nenhum 

tipo de dano ou violação de privacidade.  

Todavia, existem ataques orientados a obter informações sigilosas de 

usuários conectados em redes Wi-Fi, no qual o invasor pode criar pontos de acesso 

falsos com nome idêntico ao desejado, que pode ser combinado ao ataque de 

Jamming no ponto de acesso legítimo. Este método cria a ilusão de que o usuário 

está conectado em um access point comum, entretanto este ponto pode interceptar 

senhas e comprometer informações sigilosas da vítima. 

Buscando a automatização destas técnicas, foram utilizados dois script’s em 

shell, o Airssl1 e Wifi Jammer2. 

O script Airssl foi desenvolvido para automatizar um ataque conhecido como 

man-in-the-middle, fazendo com que ele seja otimizado para o uso em redes Wi-Fi, 

iniciando e configurando quatro aplicativos: 

FakeAP: Ferramenta desenvolvida em Perl que facilita a interposição do 

atacante entre o cliente e a rede legítima, com o objetivo de capturar informações e 

senhas. Este aplicativo cria beacons falsos com ESSID e endereço MAC 

determinados pelo atacante. 

DHCP Server: DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), conjunto de 

regras que permite aos dispositivos solicitarem endereços IP contidos em uma lista 

de endereços previamente estabelecida. 

Sslstrip: Ferramenta que altera todos os GET’s HTTPS por HTTP de uma 

página web, utiliza-se do ataque man in the middle para fazer com que a vítima e o 

atacante se comuniquem via HTTP, enquanto o atacante e o servidor se comunicam 

em HTTPS. 

Ettercap: Aplicativo desenvolvido para capturar dados em uma rede local 

conhecido como sniffer. 

Ao inicializar os programas citados através do comando "./airssl" (Figura 9), 

o computador estará apto a realizar o ataque, se passando por um roteador sem fio 

comum. A partir deste momento, qualquer usuário conectado ao suposto ponto de 

acesso terá o tráfego capturado, incluindo credenciais de e-mails e redes sociais. Na 

––––––––––––––––– 

1
  Airssl  pode ser baixado em http://www.4shared.com/file/6yczK5Lk/airssl.html 

2
  Wifi Jammer pode ser baixado em http://code.google.com/p/wifijammer/ 
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Figura 9 é mostrada uma visão geral de todas as interfaces. Alguns detalhes são 

especificados em figuras posteriores. 

 

 
Figura 9 - Inicializando o script Airssl.sh (visão geral). 

 

Como exemplo, a Figura 10 expõe uma tentativa de conexão efetuada ao 

Webmail Gmail, que retorna em texto puro o login e a senha. Esta técnica é 

potencialmente perigosa por ser transparente ao usuário. 

Insta-se notar que por conta de uma falha no sistema operacional BackTrack 

5 R1, os aplicativos Ettercap e Sslstrip não são encontrados pelo script Airssl.sh, 

logo, é necessário reinstalá-los. O tutorial de instalação pode ser encontrado nos 

anexos A e B deste trabalho.  
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Figura 10 - Obtendo credenciais de acesso. 

 

Complementando a técnica, um ataque de Jamming pode ser desferido 

contra o access point legítimo, incapacitando o seu uso. Este efeito é obtido com a 

execução do script WifiJammer.sh (Figura 11), sendo essencial apenas informar qual 

canal sofrerá a interrupção. 
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Figura 11 - Executando o ataque de Jamming. 
 

Este script se utiliza do ataque de desautenticação presente no aireplay-ng 

repetidas vezes, para que todos usuários conectados ao alvo sejam desassociados. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Este trabalho teve o propósito de analisar a atual tecnologia de redes Wi-Fi, 

estudando seus protocolos e criptografias de autenticação, com o objetivo de 

averiguar se estes equipamentos são eficientes em garantir a confidencialidade, 

integridade e disponibilidade dos dados. 

No decorrer da pesquisa, foram analisadas vulnerabilidades presentes nos 

protocolos WEP, WPA e WPA2, culminando na apresentação de um estudo de caso 

no qual foi possível obter credencial de autenticação através de falhas contidas 

nessas tecnologias. 

Este documento estendeu a análise de vulnerabilidades a ponto de criar um 

access point falso e obter informações pessoais de usuários associados. Os dados 

foram obtidos através da combinação dos ataques sslstrip e man in the middle. 

Por intermédio das experiências realizadas no capítulo anterior, pode-se 

concluir que a insegurança presente nos roteadores e pontos de acesso sem fio 

afeta o cotidiano das redes e usuários de computadores. 

As ferramentas utilizadas neste trabalho são facilmente encontradas na rede 

mundial de computadores, permitindo que qualquer indivíduo com noções básicas 

do sistema operacional Linux esteja apto a disparar os ataques aqui descritos. 

Tendo em vista o tamanho limitado deste, apenas os ataques mais 

conhecidos foram tomados como exemplo, todavia, existem vários outros 

desenhados especificamente para redes sem fio tornando a utilização deste 

ambiente algo bem delicado. 

Entretanto, as práticas de segurança da informação podem ser implantadas 

tornando estes serviços menos propensos a invasões e roubo de informação. 

Portanto, é recomendável que todos os equipamentos configurados com o 

protocolo WEP devem ser substituídos pelo WPA/WPA2 visto que estes aumentam 

consideravelmente o nível segurança do sistema. 

A senha de autenticação deve ser composta por 20 caracteres ou mais, 

sendo eles, números, letras e caracteres especiais, como aconselhado pelo padrão 

IEEE 802.11i. Recomenda-se também a criação aleatória de senhas, com o objetivo 

de evitar palavras contidas em dicionários de qualquer idioma. 
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Os usuários de redes Wi-Fi também podem tomar precauções verificando se 

o protocolo “https” está sendo utilizado em momentos de autenticação, buscando 

evitar o fornecimento de credenciais através de protocolos inseguros. 

Logo, através do desenvolvimento desta pesquisa é possível concluir que os 

protocolos de segurança WEP, WPA e WPA2 podem ter suas credenciais reveladas, 

bem como os roteadores de procedência desconhecida podem representar uma 

grande ameaça aos usuários conectados, capturando senhas de acesso e sessões 

de identificação. 

Buscando dar continuidade à pesquisa como forma de trabalho futuro, o 

estudo de alternativas para banir estas vulnerabilidades poderá ser realizado, 

obtendo respaldo na família ISO IEC 27000 como forma de detectar e prevenir 

possíveis atentados à confidencialidade dos dados trafegados. 
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ANEXO A: INSTALANDO O ETTERCAP 

 

 

Fonte: http://pastebin.com/b7D8LAqt 

 

 

How to install Ettercap-0.7.4 on Backtrack 5r1 

tutorial by gh0st 

 

Big Shouts to my brothers at irc.anonops.li #anonops and #antisec especially ShitStorm and Poke (your guys 

commitment to Anonops is greatly appreciated and respected) daboogieman and evilworks (thank you for all of 

your hard work as well) 

Well it has been 6 long years since there has been and update from the great guys at Ettercap, but after all of 

that waiting our requests have been answered with Ettercap 0.7.4 codename Lazarus! 

As of writting this very simple tutorial the great and truly amazing and hard working guys at Backtrack have 

ye/t to add the new Ettercap version into their repo's collection. This is understandable since they are very 

busy over there at Backtrack so if you want to use the new version of Ettercap you are going to have to install it 

the old fashioned way...but don't worry it is not as hard as you may think... 

Here we go!!! 

 

Step 1.  Download ettercap, which you can get at: http://ettercap.sourceforge.net/ 

Step 2.  You are going to need to install some dependencies in order for ettercap to work, some can be 

installed  from backtrack's repo's. 

Step 2a. apt-get install libgtk2.0-dev libpango1.0-dev 

Step 3.  You need to install libnet 1.1.2.1 which you can get here: 

  http://linux.softpedia.com/progDownload/Libnet-Download-10275.html 

Step 3a. you can download libnet 1.1.2.1 to any directory that you choose for this tutorial we will download 

  libnet into our root directory /root 

Step 4.  root@bt: tar -zxvpf /root/libnet-1.1.2.1.tar.gz  (this will extract everything to directory -> libnet) 

Step 4a. root@bt: cd /root/libnet 

Step 4b. root@bt:~/libnet# ./configure, make, make install (this will install libnet for you) 

Step 5.  Okay now all the dependecies are install now we can get to the fun part! 

Step 6.  Go back to the directory that has the ettercap file (ettercap-0.7.4.tar.gz) in this case it is our root 

  directory. 

Step 6a. Untar it root@bt# tar -zxvpf /root/ettercap-0.7.4.tar.gz 
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Step 7.  root@bt# cd /root/ettercap  

Step 7a. run the autogen.sh file in the ettercap directory root@bt:~/ettercap# ./autogen.sh 

Step 7b. Okay after you have run the autogen.sh shell script you will need to run ./configure in the ettercap 

  directory only you need to tell the ./configure script where you install the libnet 1.1.2.1 directory 

  so we do this: 

  root@bt:~/ettercap# ./configure --with-libnet-includes=/root/libnet/include --with-libnet-

libraries=/root/libnet/include/libnet 

Step 8.  make, make install 

 

Congratulations you have just successfully install Ettercap 0.7.4 codename Lazarus! 

root@bt:~/ettercap# ettercap --help 

ettercap NG-0.7.4_git copyright 2001-2011 ALoR & NaGA 

 

Usage: ettercap [OPTIONS] [TARGET1] [TARGET2] 

TARGET is in the format MAC/IPs/PORTs (see the man for further detail) 

Sniffing and Attack options: 

  -M, --mitm <METHOD:ARGS>    perform a mitm attack 

  -o, --only-mitm             don't sniff, only perform the mitm attack 

  -B, --bridge <IFACE>        use bridged sniff (needs 2 ifaces) 

  -p, --nopromisc             do not put the iface in promisc mode 

  -u, --unoffensive           do not forward packets 

  -r, --read <file>           read data from pcapfile <file> 

  -f, --pcapfilter <string>   set the pcap filter <string> 

  -R, --reversed              use reversed TARGET matching 

  -t, --proto <proto>         sniff only this proto (default is all) 

 

User Interface Type: 

  -T, --text                  use text only GUI 

  -q, --quiet                 do not display packet contents 

  -s, --script <CMD>          issue these commands to the GUI 

  -C, --curses                use curses GUI 

  -G, --gtk                   use GTK+ GUI 
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  -D, --daemon                daemonize ettercap (no GUI) 

 

Logging options: 

  -w, --write <file>          write sniffed data to pcapfile <file> 

  -L, --log <logfile>         log all the traffic to this <logfile> 

  -l, --log-info <logfile>    log only passive infos to this <logfile> 

  -m, --log-msg <logfile>     log all the messages to this <logfile> 

  -c, --compress              use gzip compression on log files 

 

Visualization options: 

  -d, --dns                   resolves ip addresses into hostnames 

  -V, --visual <format>       set the visualization format 

  -e, --regex <regex>         visualize only packets matching this regex 

  -E, --ext-headers           print extended header for every pck 

  -Q, --superquiet            do not display user and password 

 

General options: 

  -i, --iface <iface>         use this network interface 

  -I, --iflist                show all the network interfaces 

  -n, --netmask <netmask>     force this <netmask> on iface 

  -P, --plugin <plugin>       launch this <plugin> 

  -F, --filter <file>         load the filter <file> (content filter) 

  -z, --silent                do not perform the initial ARP scan 

  -j, --load-hosts <file>     load the hosts list from <file> 

  -k, --save-hosts <file>     save the hosts list to <file> 

  -W, --wep-key <wkey>        use this wep key to decrypt wifi packets 

  -a, --config <config>       use the alterative config file <config> 

 

Standard options: 

  -U, --update                updates the databases from ettercap website 

  -v, --version               prints the version and exit 
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  -h, --help                  this help screen 

 

 

Well i hope this tutorial has been helpful and enjoy ettercap it is such a great application! 

 

NOTE: it has been said on certain other linux distro's that you may have to restart to get ettercap working but 

this was not  the case with Backtrack 5r1 it worked right away. 

 

NOTE: ettercap-gtk worked right away as well which you can run for either command line: ettercap -G or from 

the kde/gnome menu 

 

Again, i hope this was helpful! 

-gh0st 

 

 



 63 

ANEXO B: INSTALANDO O SSLSTRIP 

 

 

Fonte: http://www.hackavision.com/2011/06/installing-sslstrip-linux.html 

 

 

Installing SSLStrip [Linux] 

I've written most of a how-to and explanation of how to use two programs, SSLStrip and Ettercap, to sniff 

networks and grab passwords even if a secure connection is used (HTTPS rather than HTTP), but I have to cover 

a few topics before I release it. 

First, I need to explain how to install SSLStrip for those people not using Backtrack 5, then I must explain ARP 

(Address Resolution Protocol) poisoning and spoofing, since this is an important part of using SSLStrip and 

Ettercap to grab passwords. 

 

If you're using Backtrack 5, like I mentioned before SSLStrip should be installed already and located in the 

"/pentest/web/sslstrip" folder and can be run by typing "python sslstrip.py" 

For the users not using Backtrack 5, follow the directions below: 

 

● First, we need to install the dependencies required for SSLStrip. These include Python and a "twisted-web" 

Python module. Install these by using the apt-get command we've previously learned; type "apt-get install 

python" (use sudo [super user do] if you're not root or su) and then "apt-get install python-twisted-web" 

● Once these dependencies are installed correctly by our apt-get, we can move on. 

● Next, download the SSLStrip tar file. We've done this with Aircrack and Ettercap, so you might have a slight 

idea what the next steps are, and if you do, try doing it yourself first to see if you can! 

● The file is located here(http://www.thoughtcrime.org/software/sslstrip/sslstrip-0.9.tar.gz). Save to your 

desktop or home or any folder you can remember and navigate to. 

● Make sure you navigate to this folder before issuing the commands below! 

● Of course now we're going to extract the tar file with the command "tar -zxvf sslstrip-0.9.tar.gz" and then 

move into the newly created directory with "cd sslstrip-0.9" 

● You should now be in that folder, check this by typing "pwd" 

● Next, type "python ./setup.py install" and it should install without any errors. Again, if you're not root or a 

superuser, use the "sudo" command before the above command. 

Again, this install was quite easy, but hopefully you understand how to extract and install the tar and tar.gz files 

that are used in Linux every day! 

I'll be posting an informative post tomorrow or the next day (I've been busy starting a new job) about ARP and 

why it's important to understand, then I will post a really fun tutorial about how to steal passwords over wifis 

using SSLStrip and Ettercap! 

 


