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“A persistência é o menor caminho do êxito”. 

Charles Chaplin 



 

RESUMO 

Este trabalho propõe apresentar e comparar os protocolos de segurança utilizados 
nas redes sem fio domésticas e públicas, bem como suas evoluções ao longo dos 
anos e demonstrar as vulnerabilidades apresentadas em alguns roteadores sem fio 
usados nesse tipo de rede. Com esse objetivo, um Sistema Operacional foi utilizado 
especificamente para executar Testes de Penetração.  
 
 

Palavras-chaves: Segurança, Redes sem Fio, Protocolos, Vulnerabilidades e Testes 

de Penetração. 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

This course conclusion paper proposes to present and compare the security protocols 
used in domestic and public wireless networks, as well as their evolution over the years 
and demonstrate the vulnerabilities presented in some wireless routers, used in this 
type of network. For that, an Operational System has been used to execute penetration 
tests. 
 
 
 
 
Keywords: Security, Wireless Networks, Protocols, Vulnerabilities and Penetration 
Tests. 
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1 INTRODUÇÃO 

Nos dias atuais, com o avanço da tecnologia, as comunicações sem fio 

entre diferentes dispositivos têm aumentado exponencialmente. Entretanto, em vir-

tude desse feito, e pelas vantagens oferecidas, alguns problemas também surgiram 

ao logo do tempo. 

É possível notar, como se tornou comum ter aparelhos roteadores que uti-

lizam a tecnologia sem fio em casas, lojas, restaurantes, shoppings, hotéis e em di-

versos outros lugares. Alguns desses, por se tratarem de redes domésticas e princi-

palmente públicas, são suscetíveis a ataques por pessoas mal-intencionadas, que 

aproveitam as falhas deixadas por pessoas, muitas das vezes leigas, inclusive durante 

o processo de configuração desses equipamentos de rede. 

1.1 OBJETIVOS DO TRABALHO 

O primeiro objetivo deste trabalho é realizar uma pesquisa sobre o tema, 

utilizando algumas das principais referências bibliográficas, para que seja possível 

analisar possíveis vulnerabilidades deixadas pelas redes sem fio. 

O segundo objetivo é realizar testes de penetração, utilizando um sistema 

operacional criado especificamente para realizar esses tipos de testes em pontos de 

acesso das redes sem fio fictícias (criadas com esse objetivo), domésticas e públicas 

em um determinado bairro (com a autorização de seus responsáveis) com a intenção 

de verificar o nível de senhas usadas e a realização de outros ataques feitos por hac-

kers, como por exemplo, a coleta de senhas pessoais através de falsos sites. 
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1.2 MOTIVAÇÃO PARA O TEMA 

Uma das grandes vantagens das redes sem fio é a possibilidade de conec-

tar, em uma determinada rede, centenas de dispositivos que contêm essa tecnologia 

sem muitos gastos, oferecendo um menor custo em relação às de redes cabeadas, 

principalmente quando a rede cobre grandes distâncias 

 Em virtude disso, desde seu surgimento, essa tecnologia vem ganhando 

muitos adeptos. Notoriamente, as redes sem fio estão presentes em diversos lugares 

e são usadas de forma pública e doméstica (também chamada de privada). No en-

tanto, muitas dessas acabam sendo configuradas por pessoas não qualificadas, dei-

xando falhas que possibilitam a manipulação de outras pessoas mal-intencionadas. 

 Deste modo, a rede sem fio acaba tendo como desvantagem o fácil acesso 

de usuários indevidos, quando não configuradas corretamente. 

1.3 METODOLOGIA USADA 

Esta monografia baseia-se em uma análise bibliográfica do assunto e a re-

alização de coleta de informações oriundas dos testes de penetração em redes sem 

fio realizados durante a confecção do trabalho. Com isso, existe a possibilidade de 

dissertar e exemplificar as ações realizadas através de um software, através do co-

nhecimento adquirido durante o curso e nas pesquisas das referências teóricas. 
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1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Este trabalho foi estruturado da seguinte forma: 

 

 No Capítulo 2 são apresentados os conceitos de sistemas de informação e redes 

de sem fio, bem como os padrões utilizados através das referências bibliográficas. 

 No Capítulo 3 será explicado, de forma sucinta, os mecanismos de criptografia 

usados nos protocolos WEP, WPA, WPA2 e WPA2-PSK. 

 O Capítulo 4 é reservado para conceituar segurança de redes sem fio, demonstrar 

algumas falhas nos mecanismos das criptografias introduzidas no capítulo anterior 

e as ferramentas usadas para explorar suas vulnerabilidades. 

 O Capítulo 5 demonstrará algumas técnicas de invasão e ferramentas utilizadas 

com esse objetivo. 

 Será demonstrado no Capítulo 6, utilizando uma distribuição GNU/Linux baseada 

em Debian, dois ataques comuns realizados por hackers em redes domésticas e 

públicas. 

 Por fim, no capítulo 7, foram incluídas as conclusões relacionadas ao trabalho e 

recomendações para evitar ataques de maliciosos. 
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2 REFERÊCIAS TEÓRICAS 

2.1 SISTEMA DA INFORMAÇÃO 

Entende-se por segurança da informação o conjunto de medidas de con-

trole e política de segurança, que objetivam a proteção das informações, quer sejam 

dos clientes ou empresas, controlando o risco de revelação ou alteração por pessoas 

não autorizadas. 

Conforme afirma Torres [1]: 

“Os sistemas ativos de segurança visam evitar que in-

vestidas estruturadas sejam feitas contra uma rede ou 

um sistema específico. Eles independem que pessoas 

mal-intencionadas consigam explorar brechas e vulne-

rabilidade com o objetivo de penetrar no sistema com 

objetivos escusos. ” 

 

A ABNT NBR ISO/IEC 17799 [2] define a Segurança da Informação (SI) 

como: uma coleção de ferramentas, políticas, conceitos de segurança, diretrizes, 

abordagens de gestão de risco, ações, treinamentos, melhores práticas, segurança e 

tecnologias que podem ser usadas para proteger o ambiente cibernético, a organiza-

ção e os recursos do usuário, visando sempre minimizar riscos, maximizar o retorno 

sobre os investimentos e as oportunidades do negócio. A organização e os ativos do 

usuário incluem dispositivos conectados, infraestruturas, aplicações, serviços, siste-

mas de comunicação, e a totalidade das informações transmitidas e/ou armazenadas 

no ambiente cibernético. 

A norma em referência no parágrafo anterior, diz que é preciso constituir 

um juízo crítico para a escolha do grau de segurança que se deseja, com frequentes 

análises, sendo possíveis os avanços ou retrocessos nos cenários de SI para uma 

determinada situação. 

 

É preciso compreender os princípios de segurança para que se possa im-

plementar soluções que venham a proteger a informação em casos específicos, ou 
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seja, de acordo com suas características. Com isso, um determinado sistema de in-

formação torna-se mais seguro e não simplesmente a introdução de antivírus e fire-

walls em uma rede corporativa. 

 A compreensão desses princípios de segurança e, ainda, as especificações 

do caso são cruciais para estabelecimento de medidas e ferramentas a serem usadas 

para garantir a prevenção e proteção dos sistemas de informação. 

O objetivo de utilizar a prevenção é ter um conjunto de medidas para mini-

mizar o risco de possíveis falhas existentes. O resultado desse conceito é tentar abolir 

uma ameaça quando se transforma em um ataque ou desastre. Já a proteção, tem o 

objetivo de implantar políticas de segurança para inibir, detectar e proteger qualquer 

tentativa de ataque ao sistema de informação da organização [3].  

Para a implantação da segurança da informação, os itens fundamentais 

devem seguir os cinco princípios básicos: 

 

1. A relação custo e benefício: garantir investimentos para a implementação e a 

manutenção favoráveis, tendo em vista o retorno que proporcionam a prevenção e a 

proteção do sistema de informação. Tal situação só é lembrada pelos proprietários 

quando um grande desastre ou ataque ocorre e o custo de restauração das informa-

ções das bases de dados, muitas vezes, é maior do que se tivesse investido meses 

em um sistema de segurança da informação seguro e estável.   

 

2. O princípio da concentração: proporciona a possibilidade de se administrar as 

medidas necessárias de segurança da informação para atender necessidades de me-

lhoramento de proteção de diferentes bases de dados sensíveis a alterações.   

 

3. O princípio da proteção em profundidade: proporciona medidas de proteção de 

segurança (físicas ou lógicas) como câmeras de vigilância, biometria e reconheci-

mento de voz. A utilização deste princípio evita um conjunto de medidas de proteção 

distintas e avulsas, para não se tornar uma soma ineficiente e lenta de obstáculos 

para um ambiente mais seguro.   
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4. O princípio da consistência: determina que as medidas de proteção do SI pos-

suam um grau de sensibilidade equivalente, ou seja, sua proteção deverá ser homo-

gênea em virtude da sensibilidade dos dados protegidos, para que assim as falhas 

dos programas de segurança das organizações sejam reduzidas. Sua utilização atinge 

a todos os níveis de acesso do sistema de informação, seja ele físico ou lógico. Por 

exemplo, impedir que um filho de um sócio da organização instale jogos, acesse pá-

ginas indevidas através do servidor da empresa ou permitir que pessoas não autori-

zadas tenham acesso aos computadores da organização.   

 

5. O princípio da redundância: determina a importância de se adotar mais do que 

uma forma de proteção da SI. Caso ocorra a falha do processo A de segurança será 

executado o processo B para que o sistema de informação continue em pleno funcio-

namento. Por exemplo, possuir servidores de contingência em locais diferentes repli-

cando as informações entre as filiais e efetuando backups automáticos diariamente 

com sistemas de espelhamento de hard disk.   

Estes princípios são responsáveis pela segurança da informação que deve 

ser articulada de forma que venha definir princípios para um ambiente mais seguro. 

Para uma implementação satisfatória, os princípios da redundância devem ser bas-

tante aprofundados para se obter o conhecimento, as implicações e as interações 

juntamente com a equipe responsável de segurança da informação e com os gestores. 

Dessa forma, serão alcançados melhores resultados dos esforços necessários para 

um ambiente mais seguro. 

Tanto a segurança da informação quanto a gestão de riscos devem traba-

lhar em conjunto para que, desta forma, seja possível elaborar um plano de contin-

gência de segurança, elaborado com o intuito de solucionar problemas e prever riscos 

para melhoria continua da segurança da informação. 
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2.1.1 GESTÃO DE RISCOS 

A gestão de riscos é um processo de gestão de negócios que deve ser 

realizado de forma contínua. É fundamental que uma organização analise continua-

mente os riscos e os objetivos de segurança em seu ambiente de negócios e que haja 

proteção sistematicamente na maneira como opera, já que falhas em sistemas de in-

formação causam sérios problemas aos negócios. Uma vez que, na medida em que 

os negócios da organização crescem, cresce também sua dependência em relação à 

internet e aos sistemas de TI.  

Para LEITÃO [4], a gestão de riscos é essencial para gestão da informação, 

mantendo os principais objetivos da segurança da informação, que são: proteger a 

confidencialidade dos dados, preservar a integridade e promover a disponibilidade de 

dados para uso apenas de autorizados. 

 

CAMPOS [5] diz que: 

“Torna-se evidente que a gestão da segurança deve se 

juntar às operações permanentes interagindo e às ve-

zes concorrendo por um mesmo recurso, mas com o 

objetivo único de garantir a credibilidade e imagem da 

organização. É importante visualizar que a gestão da 

segurança existe dentro de um processo permanente 

dentro da organização, e esta é a meta! “ 

 

As empresas devem reconhecer sua segurança como prioridade. Os dados 

pessoais, a propriedade intelectual digital, a infraestrutura cibernética corporativa e, 

até mesmo, aplicativos críticos para o negócio podem ser comprometidos com ata-

ques na rede, invasões, falhas de segurança e serviços web vulneráveis. Com a ges-

tão da segurança da informação, todos os problemas acima podem ser minimizados.  

A gestão de riscos é um conjunto de medidas e com ela são determinados 

e classificados os riscos que a organização pode sofrer. Após isso, é possível desen-

volver medidas de segurança com uso de controles que proporcionam a redução dos 

riscos detectados. 
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Para que se obtenha um processo de gestão de riscos eficiente nas orga-

nizações, é necessário, segundo SILVA [1], seguir três passos, que seguem:  

 

1. Identificar os riscos: inicia-se com o levantamento de todos os pontos de risco 

que a empresa possui no seu sistema, para que depois possa intervir com soluções 

que possuem objetivo de se adotar um sistema de segurança da informação para 

comportar as necessidades da organização.  

 

2. Implantar a análise de riscos na organização: utilização de toda informação exis-

tente dos processos de infraestrutura de comunicação na organização de forma 

sistemática, para se originar o grau de exposição da organização as diversas ame-

aças que tanto internamente ou externamente (Internet) possui. Essa fase é neces-

sária para constituir a base de processo de medidas necessárias para redução de 

falhas de segurança.  

 

3. Implantar soluções de segurança: processo ao qual o departamento da área de 

negócios se uni ao departamento técnico de Tecnologia da Informação (TI), para 

discutir e implementar melhores formas de correção de falhas de segurança. Essa 

é fase de construção de um sistema de segurança aplicado ao sistema de informa-

ção, na qual todos podem colocar suas ideias e soluções em prática, sempre ava-

liando os possíveis impactos aos usuários finais.  

 

A informação, atualmente para as empresas, possui um alto valor, pois es-

tão envolvidos investimentos com a parte tecnológica, funcionários e pessoas envol-

vidas em geral. Observando desse ponto de vista é obvio que realmente deve-se in-

vestir em um sistema de segurança da informação (SSI) seguindo as três etapas men-

cionadas acima: Identificar os riscos, implantar a análise de riscos na organização e 

implantar soluções de segurança.  

Atualmente não existe sistema totalmente seguro, devido ao constante sur-

gimento de novas vulnerabilidades. Estas causam uma certa desvantagem para quem 

pensa que basta investir apenas uma vez em um processo de implantação do sistema 

de segurança da informação que solucionará os problemas de sua organização.  
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Um sistema seguro e estável é aquele que possui investimentos diários e 

manutenções periódicas para evitar problemas no futuro. Mas os benefícios obtidos 

são muito grandes e trazem vantagens para as organizações e confiança para seus 

clientes. [5]  

O investimento em sistemas de segurança da informação contra desastres 

diversos proporciona para organização uma grade de confiabilidade, uma vez que di-

ficilmente haverá paradas no sistema de informação por motivos de falhas de segu-

rança, oferecendo maior economia e rentabilidade para organização e as pessoas que 

estão envolvidas no ciclo produtivo.  

Mesmo com tantas notícias sobre pragas virtuais, vírus, worms entre ou-

tras, muitas empresas ainda não possuem a visão de se preocupar com a segurança 

da informação. Boa parte delas utiliza softwares piratas, o que aumenta muito a pro-

babilidade de ataques. Essa falta de preocupação com a segurança da informação 

causa grandes prejuízos financeiros e com grandes chances de não serem indeniza-

das pelo uso desses softwares piratas. 

Para implementar um sistema de segurança da informação conjuntamente 

com a gestão de riscos, deve-se analisar quais as reais necessidades e prioridades 

da organização.  

2.2 REDES SEM FIO OU WIRELESS 

 Em seu trabalho, FARIAS [6] descreve que o surgimento das redes sem fio 

ou wireless (WLANs) se deu, assim como várias tecnologias, no ambiente militar, na 

necessidade de haver um meio mais rápido para envios e recebimentos de informa-

ções secretas de batalhas. E, com isso, essas informações trafegavam de forma mais 

segura do que as convencionais na época de guerra. O legado dessa tecnologia militar 

sofreu evoluções, ao longo do tempo, passando a ser utilizada inicialmente por gran-

des empresas e governos, mas, nos dias atuais, pode-se notar seu uso de diversas 

formas e situações, como por exemplo: em bares, lojas, shopping centers e residên-



 26 

cias. Essa tecnologia, além de outros benefícios, trouxe a facilidade de vários dispo-

sitivos e computadores estarem interligados, substituindo, em muitas das vezes, as 

redes com fios e, por isso, teve uma acessão muito rápida.  

 

“WPAN (Wireless Personal Area Network) ou rede 

pessoal sem fio é normalmente utilizada para interligar 

dispositivos eletrônicos fisicamente próximos. Este tipo 

de rede é ideal para eliminar os cabos usualmente uti-

lizados para interligar teclados, impressoras, telefones 

móveis, agendas eletrônicas, computadores de mão, 

câmeras fotográficas digitais, mouses e outros. ”  [7] 

 

Em seu tutorial, SILVEIRA [8], nos diz que, 

 

“Em um ambiente típico, o dispositivo transceptor 

(transmissor/receptor) ou ponto de acesso AP (Access 

Point) é conectado a uma rede local Ethernet conven-

cional (com fio). Os pontos de acesso não apenas for-

necem a comunicação com a rede convencional, como 

também intermediam o tráfego com os pontos de 

acesso vizinhos, num esquema de micro células com 

roaming semelhante a um sistema de telefonia celular.” 

2.2.1 IEEE 802.11 - INTRODUÇÃO 

O IEEE (Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos) é uma organi-

zação sem fins lucrativos que foi fundada nos Estados Unidos. Esse instituto é res-

ponsável pelos padrões de redes sem fio. O IEEE 802.11, também conhecido como 

rede wireless, consiste em um conjunto de normas em relação a redes de área local 

sem fio (WLAN), com comunicação entre computadores em frequências de 2.4, 3.6 e 

5 GHz.  

A família 802.11 possui técnicas de modulação over-the-air que usam o 

mesmo protocolo básico. Os mais populares são os definidos pelas emendas 802.11b 
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e 802.11g, que são alterações ao padrão original. O padrão 802.11-1997 [33] foi o 

primeiro padrão de rede sem fio, mas o 802.11b foi o primeiro amplamente aceito, 

seguido do 802.11g e do 802.11n. Quando o padrão 802.11 foi lançado, sua segu-

rança era propositalmente fraca devido aos requisitos de exportação de alguns países. 

Mas logo após alterações governamentais e legislativas, a emenda 802.11i foi lan-

çada, através da qual a segurança foi aprimorada. [34] 

2.2.2 IEE 802.11 - HISTÓRIA 

A primeira versão do 802.11 foi lançada em 1997 e melhorada em 1999, 

porém, nos dias de hoje, é considerada defasada. Especificava duas taxas de bits de 

transmissões de 1 ou 2 megabits por segundo (Mbit/s), além de código de correção 

de erros. Especificava três camadas físicas alternativas de tecnologias: infravermelho 

difuso operando em 1 Mbit/s; espectro de difusão em frequência variável (FHSS) [9] 

operando em 1 Mbit/s ou 2Mbit/s; e sequência direta de espalhamento do espectro 

(DSSS) [10] operando em 1Mbit/s ou 2Mbit/s. As duas últimas tecnologias de rádio 

usavam transmissão de micro-ondas sobre a banda ISM [11] de 2.4GHz. Algumas 

tecnologias WLAN anteriores usavam frequências mais baixas, como a banda ISM de 

900 MHz. 

Padrões antigos do 802.11 com sequência direta de espalhamento do es-

pectro foram rapidamente suplantadas e popularizadas pelo 802.11b. 

2.2.3 WI-FI 

O termo Wi-Fi é uma marca licenciada originalmente pela Wi-Fi Alliance para 

descrever a tecnologia de redes sem fio embarcadas (WLAN) baseadas no padrão 

IEEE 802.11.   

O padrão Wi-Fi opera em faixas de frequências que não necessitam de li-

cença para instalação e/ou operação. Este fato as torna atrativas. Para se ter acesso 
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à internet através de rede Wi-Fi deve-se estar no raio de ação de um ponto de acesso 

ou local público onde opere rede sem fios e usar dispositivo móvel, como laptop. [12] 

2.2.4 PADRÕES DE REDES SEM FIO 

Os principais padrões das redes sem fio são: 802.11a, b, g, n. 

 

802.11a 

 

O padrão 802.11a usa o mesmo protocolo de camada de enlace de dados 

e formato de frame como o padrão original, mas com uma interface aérea (camada 

física) baseada em OFDM. Ele opera em uma banda de 5GHz com uma taxa de trans-

missão máxima de 54 Mbit/s, mais código de correção de erro, que produz o rendi-

mento real alcançável de na média 20 Mbit/s.  

Uma vez que a banda de 2,4 GHz é fortemente utilizada até o ponto de 

estar sobrecarregada, usar a banda de 5 GHz provê ao 802.11a uma significativa van-

tagem. Entretanto, essa alta frequência também traz uma desvantagem: o alcance 

geral efetivo do 802.11a é menor que o do 802.11b e do 802.11g. Na teoria, os sinais 

do 802.11a são absorvidos mais facilmente por paredes e outros objetos sólidos em 

seu caminho, devido ao menor comprimento de onda e, como resultado, não podem 

penetrar tanto quanto o padrão 802.11b.  Mas, na prática, o padrão 802.11b normal-

mente possui um alcance maior em baixas taxas de transmissão (o 802.11b reduz a 

taxa de transmissão para 5 Mbit/s ou até 1Mbit/s quando o nível de sinal está baixo). 

No entanto, em altas taxas de transmissão, o 802.11a geralmente pode apresentar o 

mesmo ou menor atraso de transmissão dos dados devido ao fato de sofrer menor 

interferência. [13] 
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802.11b 

 

O padrão 802.11b possui uma taxa máxima de dados de 11 Mbit/s e usa o 

mesmo método de acesso ao meio do padrão original. Os produtos 802.11b aparece-

ram no mercado no início de 2000, já que o 802.11b é uma extensão direta da técnica 

de modulação definida no padrão original. O aumento da taxa de transferência do 

802.11b em comparação com o padrão original, juntamente com as reduções de 

preço, levaram à rápida aceitação do 802.11b como a tecnologia LAN sem fios “defi-

nitiva”. 

Os dispositivos 802.11b sofrem interferência de outros produtos que ope-

ram na faixa de 2,4 GHz. Os dispositivos que operam na faixa de 2,4 GHz são: fornos 

de micro-ondas, dispositivos Bluetooth e telefones sem fio. [14] 

 

 

802.11g 

 

Em junho de 2003, um terceiro padrão foi validado: 802.11g. Esse padrão 

utiliza faixa de frequência de 2.4 GHz (como no 802.11b) e usa o mesmo esquema de 

transmissão baseado no OFDM [15] (como no 802.11a). Funciona numa taxa trans-

missão máxima de 54 Mbit/s. A tecnologia 802.11g é totalmente compatível com a 

802.11b, mas possui incompatibilidade com o padrão 802.11a, no qual pode-se per-

ceber que a taxa de transferência do 802.11g é reduzida em 21% quando comparada 

a taxa da tecnologia 802.11g.  

O padrão 802.11g foi rapidamente adotado pelos consumidores, come-

çando em janeiro de 2003, bem antes de ser homologado, devido ao desejo de maio-

res taxas de dados, bem como as reduções nos custos de fabricação. 

No verão de 2003, a maioria dos produtos 802.11a e 802.11b dual-band, 

tornaram-se de dual-band/tri-mode, suportando os padrões a & b/g numa única placa 

adaptadora móvel ou ponto de acesso. Em uma rede 802.11g, se houver atividade de 

um participante 802.11b, a taxa de dados da rede geral 802.11g será reduzida. 

Como acontece no padrão 802.11b, os dispositivos 802.11g sofrem inter-

ferência de outros produtos que operam com a frequência de 2,4 GHz, como por 

exemplo, teclados sem fio. [16] 
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802.11n 

 

O padrão 802.11n é uma alteração recente que melhora os padrões 802.11 

anteriores, pois adiciona antenas multiple-input multiple-output (MIMO) [22]. O padrão 

802.11n opera tanto nas bandas de 2,4 GHz quanto nas menos usadas de 5 GHz. O 

IEEE aprovou a emenda e foi lançado em outubro de 2009. Antes da homologação do 

padrão, as empresas já estavam migrando para redes 802.11n com base na certifica-

ção da Wi-Fi Alliance de produtos, que estava conforme o rascunho da proposta do 

padrão 802.11n. [17] 
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3 CRIPTOGRAFIA EM REDES SEM FIO 

Nos dias atuais, nos quais grande parte dos dados é digital, sendo repre-

sentado por bits, o processo de criptografia é basicamente feito por algoritmos que 

fazem o embaralhamento dos bits desses dados a partir de uma determinada chave 

ou par de chaves, dependendo do sistema criptográfico escolhido.  

A criptografia é utilizada nas redes wireless para não permitir acesso não 

autorizado. Quando adquirimos equipamentos wireless devemos entender quais são 

os principais meios de criptografia disponíveis para essas redes que proporcionem 

maior segurança. Na sequência serão abordados os principais tipos de criptografia 

disponíveis para redes wireless.  

3.1 CRIPTOGRAFIA DE DADOS 

A criptologia trata-se do estudo de técnicas para garantir o sigilo e / ou au-

tenticidade de informações. Os dois ramos principais da criptologia são a criptografia, 

que é a estudo de tais técnicas; e criptoanálise, que trata de derrotar essas técnicas, 

recuperar informações ou forjar informações que serão aceitas como autênticas. A 

criptografia é um processo pelo qual uma mensagem é codificada em um formato que 

não pode ser lido ou entendido por um espião. 

 

“A criptografia forte pode resistir com sucesso a ata-

ques que lhe são direcionados até certo ponto onde se 

torna mais fácil obter, de alguma outra maneira, a in-

formação que ele protege. Um sistema criptográfico, 

não importa quão seguro, não irá impedir que alguém 

vasculhe seu lixo. Mas pode perfeitamente prevenir 

ataques de colheita de dados”. [18] 
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As ferramentas de ataques para quebra de criptografia em redes wireless 

têm se tornado algo de fácil acesso para todos. Sabendo disso, empresas estão bus-

cando métodos que se opõem a esses tipos de ferramentas. Para combater esses 

ataques com eficácia é necessário entender quais são os principais tipos de criptogra-

fias utilizados nos equipamentos de redes wireless.  

Na computação, as técnicas mais conhecidas de criptografia abrangem o 

conceito de chaves criptográficas. Essas chaves são como um segredo, como uma 

senha usada para criptografar e descriptografar informações. Se quem recebeu a 

mensagem usar uma chave incompatível com a de quem enviou a mensagem, o que 

recebeu não conseguirá extrair a informação. A Figura 1 mostra um exemplo de uma 

mensagem que foi criptografada por uma chave. 

 

Figura 1: Processo de Criptografia 

 

Existem dois tipos de chaves criptográficas: chaves simétricas e chaves 

assimétricas.  

A criptografia de chave simétrica é o tipo mais simples de criptografia, e 

envolve apenas uma chave secreta para cifrar e decifrar informações. A criptografia 

simétrica é uma técnica antiga e conhecida, que usa uma chave secreta que pode ser 

um número, uma palavra ou uma série de letras aleatórias, capazes de transformar a 

mensagem original em uma mensagem cifrada, ou seja, não compreensível por uma 

terceira entidade. O remetente e o destinatário devem conhecer a chave secreta que 

é usada para criptografar e descriptografar todas as mensagens. 

Algoritmos como Blowfish, AES, RC4, DES, RC5 e RC6 são exemplos de 

criptografia com chave simétrica. 



 33 

A principal desvantagem da criptografia da chave simétrica é que todas as 

partes envolvidas devem trocar a chave utilizada antes da comunicação ser iniciada. 

A transmissão dessa chave para as partes envolvidas não é totalmente confiável por 

causa de softwares de análise de pacotes e a informação pode acabar sendo deci-

frada. 

A criptografia de chave assimétrica foi desenvolvida em 1976 por Diffie e 

Hellman. A criptografia assimétrica usa duas chaves para criptografar um texto sim-

ples. Essa criptografia garante que pessoas mal-intencionadas não utilizem as cha-

ves. É importante notar que qualquer pessoa com uma chave secreta pode descripto-

grafar a mensagem e é por isso que a criptografia assimétrica usa duas chaves rela-

cionadas para aumentar a segurança. Uma chave pública é disponibilizada a qualquer 

pessoa que queira enviar (criptografar) uma mensagem. A segunda chave privada é 

mantida em segredo para que só uma das partes possa saber descriptografar a men-

sagem. Uma mensagem que é criptografada usando uma chave pública só pode ser 

descriptografada usando uma chave privada, enquanto uma mensagem criptografada 

usando uma chave privada só pode ser descriptografada usando apenas uma chave 

pública. A segurança da chave pública não é necessária porque ela já está disponível 

e, com isso, não existe porque enviar chaves como no modelo simétrico. A chave as-

simétrica pode melhor garantir a segurança das informações transmitidas durante a 

comunicação. Com este tipo de criptografia, qualquer um pode enviar uma mensagem 

secreta, utilizando apenas a chave pública de quem irá recebê-la, não havendo a ne-

cessidade do compartilhamento de uma mesma chave. Com isso, o nível de segu-

rança é maior. Enquanto a chave privada estiver segura, a confidencialidade é man-

tida. [19] 

3.2 WIRED EQUIVALENT PRIVACY (WEP) 

Privacidade Equivalente à de Redes Cabeadas (ou Wired Equivalent Pri-

vacy – WEP – em inglês) é um protocolo de segurança obsoleto para redes sem fio 

IEEE 802.11. Introduzido como parte do protocolo original do padrão 802.11 em 1997, 

https://www.ssl2buy.com/wiki/what-is-a-public-and-private-key-pair/
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foi destinado a proporcionar confidencialidade comparável a de uma rede com fio tra-

dicional, mas é vulnerável à espionagem.  

Desde 2001, várias falhas graves no protocolo foram identificadas por crip-

toanalistas, que chegaram à conclusão de que, nos dias de hoje, uma conexão WEP 

pode ser quebrada facilmente em poucos minutos com softwares disponíveis na rede. 

Em resposta às vulnerabilidades, o IEEE criou o padrão 802.11i. Em 2003, o WEP foi 

substituído pelo Wi-Fi Protected Acess (WPA), que funcionou como uma versão pre-

liminar para o padrão IEEE 802.11i. 

Finalmente em 2004, com a homologação do padrão 802.11i completa (ou 

seja, WPA2), o IEEE declarou que tanto o WEP-40 quanto o WEP-140 eram obsoletos 

porque não conseguiam cumprir seus objetivos quanto à segurança. Apesar da sua 

fraqueza, o WEP ainda é amplamente usado e é muitas vezes a primeira escolha de 

segurança apresentada aos usuários nas configurações dos roteadores. [35] 

3.2.1 Detalhes da Criptografia 

O WEP foi incluído como parte original do padrão IEEE 802.11, que foi ra-

tificado em setembro de 1999. O WEP usa o algoritmo de criptografia RC4 para con-

fidencialidade e o CRC-32 para verificação da integridade. Foi considerado como ob-

soleto no quesito de mecanismo de privacidade sem fio em 2004, mas ainda é docu-

mentado nos padrões atuais. 

  A Figura 2 apresenta o processo de encriptação da mensagem. Primeira-

mente, a entidade responsável por seu envio calcula o próximo valor da sequência do 

vetor de inicialização. Esse valor é concatenado com a chave secreta que ele com-

partilha com a entidade que receberá a mensagem e calcula o valor da permutação a 

partir do KSA, que é responsável por gerar uma permutação pseudoaleatória do con-

teúdo de uma chave secreta. Depois, a mensagem original será dividida de forma que 

possa caber em um quadro WEP e calcula o valor do hash. Em seguida, ocorre a 

aplicação do algoritmo PRGA sobre o pedaço da mensagem e seu respectivo valor 

de hash. E então, finalmente, o resultado deste processo é concatenado com o valor 

atual do vetor de inicialização e é enviado. 
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Figura 2: Funcionamento do algoritmo RC4 para o processo de encriptação 

 

3.2.2 Limitações de Segurança WEP 

Em muitos sistemas WLAN, a chave utilizada para autenticação é a mesma 

chave usada para criptografia. Isso representa uma fraqueza que incita os problemas 

mencionados anteriormente. 

Se o atacante tiver controle da chave compartilhada, ele pode acessar a 

rede, além de descriptografar todas as mensagens contidas nela. A solução é distribuir 

chaves separadas em todo o sistema, uma para autenticação e outra para criptografia. 

Além disso, a maioria das WLANs compartilham uma chave em todas as 

estações e pontos de acesso na rede. Não é provável que uma chave compartilhada 



 36 

entre vários usuários permaneça secreta para sempre. Alguns administradores de 

rede abordam este problema configurando estações sem fio com a chave secreta ao 

invés de permitir que os usuários executem essa tarefa. Uma solução melhor é a de 

atribuir uma chave única a cada estação e mudar as chaves com frequência. 

Na criptografia, o ataque Fluhrer, Mantin e Shamir consiste numa criptogra-

fia específica de ataque, uma forma dedicada de criptoanálise por atacar a codificação 

do RC4. Esse ataque permite que um invasor recupere a chave em um fluxo codificado 

do RC4, no meio de uma grande quantidade de mensagens contidas nesse fluxo. [22] 

3.2.3 As Falhas do RC4 

O ataque Fluhrer, Mantin e Shamir (FMS), publicado em um artigo de 2001, 

titulado como “Weaknesses in the Key Scheduling Algorithm of RC4” (KSA), aproveita-

se da fraqueza do algoritmo de chaves do RC4 para reconstruir uma chave a partir de 

uma série de mensagens criptografadas coletadas do mesmo. O ataque FMS ganhou 

popularidade em ferramentas como o AirSnort e o AirCrack, que podem ser usadas 

para atacar redes WEP criptografadas. [20] 

Essa discussão usará o algoritmo KSA (Figura 3), onde o mesmo é usado 

para inicializar a permutação no array S.  Keylength é definido como o número de 

bytes na chave e pode variar entre 1 e 256, tipicamente entre 5 e 16 correspondendo 

ao tamanho de chave de 40-128 bits. Na primeira repetição, o array S é preenchido 

com os valores de 0 a 255. Na segunda repetição, é somado o valor de j, o valor de S 

apontado por i e o valor de key (chave) apontado pelo módulo de i por keylength e 

armazenado na variável j. Então, trocam-se os valores entre S[i] e S[j]. [36] 
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Figura 3: Algoritmo KSA 

 

O algoritmo de geração pseudoaleatória (PRGA) exibido na Figura 4 tam-

bém será usado. Nele, para todas repetições necessárias, o PRGA modifica o estado 

e a saída do byte resultante. Em cada repetição: [36] 

 O PRGA incrementa em 1 a variável i. 

 Adiciona o valor de S apontado por i somado com j, tudo isso pelo mó-

dulo de 256 e armazena o resultado em j. 

 Troca os valores entre S[i] e S[j]. 

 A saída é então calculada fazendo-se a operação XOR entre o valor de 

S apontado por S[i] + S[j].  
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Figura 4: Algoritmo PRGA 

 

 

3.2.4 O Ataque 

A base do ataque FMS reside no uso de vetores de inicialização (IVs) usa-

dos junto com o RC4. O RC4 criptografa um byte de cada vez com uma saída de fluxo 

de dados com caracteres aleatórios combinados com a mensagem criptografada do 

prga() (Figura 4). O RC4 usa a chave para inicializar uma máquina de estados via 

ksa() (Figura 3), e em seguida, modifica continuamente o estado e gera um novo byte 

do fluxo de chaves do novo estado. Teoricamente, o fluxo de chaves funciona como 

um bloco de tempo aleatório, uma vez que um gerador de números pseudoaleatórios 

controla a saída em cada etapa. 

O WEP baseado no RC4 foi o primeiro protocolo de segurança usado em 

segurança sem fio no IEEE 802.11 e, portanto, permaneceu sempre como alvo da 

criptoanálise. O adversário ataca o protocolo WEP recuperando a chave secreta K dos 

valores conhecidos no IV e os valores conhecidos dos bytes do fluxo de chaves do 
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RC4 encontrados a partir de pares de plaintext (texto puro) e ciphertext (texto encrip-

tado). O número de ataques ao WEP já relatados é grande e alguns deles são os de 

Erik Tews, Andrei Pychkine e Ralf-Philipp Weinmann [37], o ataque de Fluhrer, Mantin 

and Shamir (FMS) [20] e o ataque KoreK [21]. E, com esses diversos ataques, o WEP 

foi considerado um protocolo inseguro.  

3.2.5 802.11i 

O IEEE 802.11i-2004 ou 802.11i é uma alteração ao padrão IEEE 802.11 

original, que especifica mecanismos de segurança para redes sem fio. Esse padrão 

foi ratificado em 24 de junho de 2004. Essa alteração foi incorporada ao padrão IEEE 

802.11-2007 e posteriormente publicada. 

O 802.11i superou e substituiu a especificação de segurança anterior do 

Wired Equivalent Privacy (WEP), que mostrou ter graves falhas de segurança. A Wi-

Fi Alliance lançou, em 2003, uma certificação Wi-Fi Protected Access (WPA) que fun-

cionou como uma versão preliminar para o padrão IEEE 802.11i, lançado em 2004, e 

também conhecido como WPA2. O padrão 802.11i faz uso do protocolo Advanced 

Encryption Standard (AES), que é muito seguro e eficiente, mas possui a desvanta-

gem de exigir bastante processamento – enquanto o WEP e o WPA usam a codifica-

ção de fluxo RC4. [22] 

3.2.6 Protocolo Operacional 

O IEEE 802.11i aprimora o IEEE 802.11-1999, fornecendo à RSN (Robust 

Security Network) dois novos protocolos, o Handshake 4-Way e o Group Handshake 

Key. Esses utilizam os serviços de autenticação e o controle de acesso a portas, des-

crito no IEEE 802.1x, para estabelecer e alterar as chaves criptográficas apropriadas. 

A RSN é uma rede de segurança que só permite a criação de associações robustas 

de segurança de rede (RSNAs), que são os tipos de associação usadas por um par 
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de estações (STAs), o procedimento para estabelecer autenticação ou associação 

entre eles inclui o 4-Way Handshake. Ele também possui dois protocolos de identi-

dade e confidencialidade RSNA, o TKIP e o CCMP, sendo a implementação do CCMP 

obrigatória. [22] 

3.2.7 O Four-Way Handshake 

Este processo é autenticado apenas se o ponto de acesso (AP) for validado 

na estação do cliente (STA) e se as chaves para criptografia do tráfego forem deriva-

das do tráfego entre eles. A troca do EAP através do 802.1X (conhecido como EAPOL, 

que requer a presença de um servidor de autenticação) proporcionou o compartilha-

mento da chave secreta PMK (Pairwise Master Key – Chave Mestra Dupla). Essa 

chave é, no entanto, projetada para durar toda a sessão e deve ser exposta o mínimo 

possível. Portanto, o Four-Way Handshake é usado para estabelecer outra chave cha-

mada PTK (Pairwise Transient Key – Chave Transiente de Dupla). Essa chave PTK é 

gerada pela concatenação dos seguintes atributos: PMK, o MAC do cliente, o MAC do 

ponto de acesso, um número aleatório gerado pelo cliente e outro número aleatório 

gerado pelo ponto de acesso. O resultado final é então alocado a uma função hash 

criptográfica. 

O handshake também produz o GTK (Group Temporal Key), usado para 

descriptografar os tráfegos de multicast e broadcast. As mensagens reais trocadas 

durante o handshake são retratadas na Figura 5. [22] 
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Figura 5: 4-Way Handshake Idealizado 

 

 

A troca de mensagens segue a ordem: 

1.  O AP envia um valor nonce para o STA (ANonce). O cliente agora possui 

todos os atributos para construir o PTK. 
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2.  O STA envia seu próprio valor nonce (SNonc) para o AP juntamente com 

um MIC, incluindo autenticação, que é realmente uma mensagem de au-

tenticação e integridade. 

3.  O AP envia o GTK e um número de sequência junto com o outro MIC.      

Este número de sequência será usado no próximo quadro multicast ou 

broadcast, de modo que STA recebido possa executar a detecção básica 

de repetição. 

4.  O STA envia uma confirmação para o AP. 

 

Todas as mensagens retratadas na Figura 5 são enviadas como quadros 

EAPOL-Key. 

 

Assim que o PTK for obtido, ele é dividido em cinco chaves separadas: 

 

PTK (Pairwise Transient Key – 64 bytes) 

 

1. 16 bytes de EAPOL-KCK para provar a integridade e autenticidade dos 

dados trocados. 

2. 16 bytes de EAPOL-KEK (EAPOL KEY ENCRYPTION KEY), para pro-

teger a confidencialidade das chaves. O AP usa esta chave para cripto-

grafar dados adicionais enviados para o cliente. 

3. 16 bytes de Chave Temporal (TK), usado para criptografar ou descripto-

grafar pacotes de dados unicast. 

4. 8 bytes do método de autenticação Michael MIC Authenticator Tx/Key, 

usado para computar o MIC num unicast transmitido pelo AP. 

5. 8 bytes do método de autenticação Michael MIC Authenticator Rx/Key, 

usado para computar o MIC num unicast transmitidos pela estação.  

 

As chaves Michael MIC Authenticator Tx/Rx fornecidas no handshake só 

são usadas se a rede estiver usando o TKIP para criptografar dados. 
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3.2.8 O Group Key Handshake 

O GTK usado na rede pode precisar ser atualizado devido ao término de 

um tempo pré-definido. Quando um dispositivo sai da rede, o GTK também precisa 

ser atualizado. Isso é para evitar que o dispositivo receba mais mensagens de multi-

cast ou broadcast do AP [22]. Para lidar com essa atualização, o 802.11i define um 

Group Key Handshake que consiste em:  

 

1.  O AP envia o novo GTK para cada STA na rede. O GTK está criptogra-

fado usando KEK atribuído a esse STA e protege os dados pelo uso de 

um MIC. 

2.  O STA reconhece o novo GTK e responde ao AP. 

 

GTK (Groupwise Transient Key – 32 bytes)  

 

1.  16 bytes de Group Temporal Encryption Key (GEK), usada para   cripto-

grafia de pacote de dados multicast (usada pelo CCMP para autentica-

ção e pelo TKIP para criptografia). 

2.  8 bytes de Michael MIC AuthenticatorTx Key, usado para computar o 

MIC num multicast transmitido pelo AP. 

3.  8 bytes de Michael MIC AuthenticatorRx Key, atualmente não usados, já 

que as estações não enviam tráfego multicast. 

 

As chaves Michael MIC Authenticator Tx/Rx fornecidas no handshake só 

são usadas se a rede estiver usando o TKIP para criptografar dados. 
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3.3 WPA E WPA2 

Wi-Fi Protected Access (WPA e WPA2) é um programa de certificação de-

senvolvido pela Wi-Fi Alliance para indicar o cumprimento do protocolo de segurança 

criado para proteger redes de computadores sem fio. A Alliance definiu o protocolo 

em resposta à várias deficiências encontradas por pesquisadores no sistema anterior, 

WEP (Wired Equivalent Privacy). 

O protocolo WPA implementa a maior parte do padrão IEEE 802.11i. A Wi-

Fi Alliance designou o WPA como uma medida intermediária para substituir o WEP, 

devido ao fato da preparação do 802.11i estar pendente. Especificamente, o Protocolo 

de Integridade de Chave Temporal (TKIP), foi introduzido no WPA. O TKIP poderia 

ser implementado em placas de interface de rede sem fio pré-WPA, que começaram 

a ser comercializadas já em 1999 através de atualizações de firmware, tendo em vista 

que as mudanças exigiram menos modificações no cliente do que nos pontos de 

acesso sem fio (APs). Entretanto, a maioria dos APs anteriores a 2003 não puderam 

ser atualizados para suportarem o WPA com o TKIP.  

A posterior certificação do WPA2 indica a conformidade com o pleno pa-

drão IEEE 802.11i. Este protocolo avançado já não funciona com placas de rede mais 

antigas. [38] 

 

 

3.3.1 WPA2 

 

 

O nome escolhido pela Wi-Fi Alliance para os testes de certificação do pa-

drão IEEE 802.11i é Wi-Fi Protected Access (WPA) 2 ou WPA2. O WPA é a certifica-

ção anterior da Wi-Fi Alliance, que foi baseada num rascunho do padrão IEEE 802.11i. 

Se a migração não é uma preocupação, o WPA2 é executado conforme definido pelo 
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IEEE 802.11i. Por exemplo, se existe um ponto de acesso e uma placa de cliente 

executando apenas o CCMP (um mecanismo de encriptação que protege os dados 

que passam pela rede, que está presente nas especificações do WPA2), ele estará 

executando apenas o IEEE 802.11i. No entanto, um ponto de acesso que permite 

clientes CCMP e TKIP (criptografia que se tornou obsoleta, introduzida no WPA) mes-

clará o padrão IEEE 802.11i com o WPA. Isso permite que os clientes WPA anteriores 

se associem aos novos pontos de acesso WPA2. 

Os testes da Wi-Fi Alliance prezam por interoperabilidade. Os produtos que 

implementam o IEEE 802.11i que são certificados como interoperáveis são compatí-

veis com WPA2. Mas isso depende da classificação do produto, já que os produtos 

domésticos não possuem os mesmos recursos que os produtos empresariais. [23] 

 

 

3.3.2 Seguranças e Inseguranças no Modo de Chaves Previamente 

Compartilhadas (Pre-Shared Key ou PSK) 

 

O modo de chave previamente compartilhada (PSK, também conhecido 

como WPA Personal), foi projetado para redes domésticas e de pequenas empresas, 

que não exigem complexidade de um servidor de autenticação 802.1X. Cada disposi-

tivo de rede sem fio criptografa o tráfego da rede usando uma chave de 256 bits. Essa 

chave pode ser inserida como uma sequência de caracteres de 64 dígitos hexadeci-

mais ou como uma passphrase de 8 a 63 caracteres ASCII imprimíveis.  

O WPA de chaves compartilhadas permanece vulnerável a ataques de que-

bra de senha se os usuários possuem uma senha fraca. Para proteger contra-ataques 

de força bruta, uma passphrase aleatória de 13 caracteres é provavelmente suficiente. 

Para proteger ainda mais contra intrusos, o SSID da rede não deve corresponder a 

qualquer entrada pré-programada das disponíveis aleatoriamente. [38] 

Em novembro de 2008, Erick Tews e Martin Beck, pesquisadores de duas 

universidades da Alemanha (TU Dresden e TU Darmstadt), descobriram uma falha do 
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WPA que dependia de uma falha anteriormente conhecida no WEP, que poderia ser 

explorada apenas com o algoritmo TKIP ou WPA. A falha pode descriptografar apenas 

pacotes curtos com conteúdo mais triviais, como por exemplo mensagens ARP. O 

ataque requer que a Qualidade de Serviço seja habilitada, o que permite a priorização 

de pacotes como foi definido no 802.11e. A falha não leva à recuperação da chave, 

mas sim a uma entrada criptografada de um pacote em particular e que pode ser 

reutilizada até sete vezes para injeção de dados arbitrários, dependendo do tamanho 

do pacote. Por exemplo, isso permite que alguém injete pacotes ARP falsos, o que faz 

a vítima colocar esses pacotes na internet, onde todos terão acesso. Em outubro de 

2009, a Halvorsen fez progressos adicionais, permitindo que os invasores injetassem 

pacotes mal-intencionados maiores (596 bytes), em aproximadamente 18 minutos e 

25 segundos. Em fevereiro de 2010, Martin Beck encontrou um novo ataque, que per-

mite que um invasor descriptografe todo um tráfego de um cliente. Os autores dizem 

que o ataque pode ser eliminado pela desativação de QoS, ou mudando o TKIP para 

o AES baseado no CCMP. 

O WPA-TKIP foi considerado uma combinação extremamente segura. Ela 

ainda é uma opção de configuração numa grande variedade de dispositivos de rotea-

mento sem fio, providos de vários fornecedores diferentes. [38] 
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4 SEGURANÇA EM REDES SEM FIO 

As redes sem fio apresentam muitas vantagens em diversos setores. A pro-

dutividade melhora devido à maior acessibilidade aos recursos de informação, e a 

configuração e reconfiguração de rede é mais fácil, mais rápida e menos dispendiosa. 

No entanto, a tecnologia sem fio também cria novas ameaças e altera o perfil de risco 

de segurança da informação existente. Por exemplo, as comunicações ocorrem "atra-

vés do ar" usando frequências de rádio, então o risco de intercepção é maior do que 

nas redes com fio, o que torna a rede sem fio bastante vulnerável. Se a mensagem 

estiver criptografada com um algoritmo fraco, o atacante pode ler a mensagem, com-

prometendo assim a confidencialidade. Os mecanismos mínimos de segurança de-

vem existir, assim como a inclusão de mecanismos de autenticação. Embora a rede 

sem fio possua riscos associados a várias ameaças à segurança com diferentes graus 

de dificuldades, os objetivos gerais de segurança permanecem os mesmos que nas 

redes com fio: preservar a confidencialidade, garantir a integridade e manter a dispo-

nibilidade dos sistemas de informação aos usuários autenticados e autorizados. [1] 

4.1 SEGURANÇA FÍSICA 

A segurança física [1] muitas vezes não é levada em consideração quando 

se trata de segurança da informação. Uma vez que a segurança física tem elementos 

técnicos e administrativos, muitas vezes é negligenciada porque a maioria das orga-

nizações se concentra em contramedidas de segurança orientadas apenas para evitar 

ataques de hackers. Hackear sistemas de rede não é a única maneira através da qual 

as informações podem ser roubadas ou usadas contra uma organização. A segurança 

física deve ser aplicada corretamente para evitar que os invasores obtenham acesso 

físico e levem o que eles quiserem.  Os desafios de implementar a segurança física 

são muito mais problemáticos do que nas décadas anteriores. Laptops, dispositivos 

USB, tablets e smartphones têm a capacidade de armazenar dados sensíveis que 

podem ser perdidos ou roubados. As organizações têm a tarefa de tentar proteger 
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dados, equipamentos, pessoas, instalações, sistemas e ativos da empresa. As em-

presas poderiam enfrentar penalidades civis ou criminais por negligência por não usa-

rem controles de segurança adequados. O objetivo da segurança física é proteger as 

informações pessoais, os equipamentos, a infraestrutura de TI, instalações e todos os 

outros ativos da empresa. As estratégias utilizadas para proteger os ativos da organi-

zação precisam ter uma abordagem em camadas, pois é mais difícil um invasor atingir 

seu objetivo quando várias camadas precisam ser penetradas para se acessar um 

recurso. [1] 

Exemplos de ameaças que a segurança física protege são: o acesso não 

autorizado em áreas e roubo de dispositivos móveis. Os atacantes podem entrar em 

áreas protegidas e hackear cartões de controle de acesso. As defesas para essas 

ameaças incluem sistemas de detecção de intrusão física e sistemas de alarme. Os 

dispositivos móveis, como laptops, unidades USB e tablets, são alvos fáceis devido à 

portabilidade. Os exemplos de controle que poderiam ajudar a impedir o roubo são o 

uso de sistemas RFID [24]. 

.  

4.2 CONFIGURAÇÃO DE FÁBRICA 

Com a intenção de colocar um produto o mais compatível possível com 

outros dispositivos, as empresas deixam vários de seus recursos de segurança desa-

tivados para que os usuários os configurem da maneira que melhor os convêm. Po-

rém, isso deixa vulneráveis muitas redes montadas por pessoas sem experiência. Um 

exemplo é o nome de usuário e a senha padrão de dispositivos, que, se não forem 

trocadas, poderão sofrer diversos ataques. [25] 
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4.3 LOCAL DO ACCESS POINT 

Com um ponto de acesso bem posicionado, o sinal poderá abranger toda 

uma área, e ao mesmo tempo evitar que o sinal saia de seu perímetro de segurança. 

O posicionamento do ponto de acesso pode ser considerado como uma tentativa de 

restringir o sinal, pois a tarefa de restringir o alcance de ondas eletromagnéticas não 

é simples. [25] 

4.4 MAPEAMENTO 

Promovendo um mapeamento do ambiente [25], é possível obter diversas 

informações sobre a rede sem fio, permitindo que diversos ataques possam ser reali-

zados com mais precisão. Existem dois tipos possíveis de mapeamento: 

4.4.1 Mapeamento Ativo 

Existe a identificação dos equipamentos e a busca por vulnerabilidades 

existentes, juntamente com a identificação do endereço MAC, que está associado ao 

fornecedor do equipamento. 

Um programa que pode ser usado para esse mapeamento é o THC-rut [26], 

que possibilita a identificação do endereço MAC em uso e o fabricante das placas. 

Com isso, o usuário nem precisa fazer parte da rede, bastando apenas ter uma inter-

face de rede e uma rede sem fio próxima. [25] 
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4.4.2 Mapeamento Passivo 

Com o mapeamento passivo [25], é possível que os atacantes possam ma-

pear componentes e atividades da rede anonimamente. Uma ferramenta que pode 

fazer esse trabalho é o p0f [27], que necessita que o atacante fique posicionado numa 

área coberta pelo sinal da rede sem fio. Ele consegue as informações necessárias e 

com isso pode selecionar equipamentos vulneráveis ou de interesse, sem correr o 

risco de ser descoberto. 
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5 TIPOS DE ATAQUES EM REDES SEM FIO 

Os ataques às redes sem fio tornaram-se um problema de segurança muito 

comum, por conta de muitas informações que são recebidas e compartilhadas através 

da conexão entre dispositivos. Toda rede sem fio é vulnerável a ameaças e, portanto, 

é muito importante que todas as medidas de segurança necessárias sejam tomadas 

para evitar os problemas que podem ser causados. Esses ataques são normalmente 

realizados para desviar informações que são compartilhadas através das redes. Por-

tanto, é muito importante conhecer tais ataques, de modo que se possa identificá-los, 

caso aconteçam. Alguns dos ataques em redes mais comuns estão descritos nas pró-

ximas seções. 

5.1 TÉCNICAS DE INVASÃO 

Como várias empresas e usuários utilizam equipamentos com configura-

ções de fábrica padrão (default) por conta da falta de preocupação com a segurança 

das redes sem fio, a rede torna-se vulnerável e várias pessoas mal-intencionadas po-

dem ter o acesso não autorizado a ela.  

Um hacker pode ter comportamentos diferentes em relação ao processo de 

invasão de redes sem fio [28]:  

 

 Interrupção: Nesse procedimento o invasor influi em interromper as passa-

gens de dados de um ponto para outro; 

 

 Interseção: Nesse procedimento o invasor realiza coleta de informações para 

saber o que se passa dentro da rede e por fim ter acesso a ela futuramente; 

 

 Modificação: Nesse procedimento o invasor não apenas escuta o tráfego da 

rede, mas também modifica e compromete os dados, para depois enviá-los ao 
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dispositivo que está sendo atacado. O objetivo é que este se torne um disposi-

tivo zumbi e o invasor tenha total controle sobre tais dispositivos; e 

 

 Fabricação: Nesse caso, o invasor produz os dados a serem enviados para 

um determinado destino com intuito de obter acesso à rede sem fio. 

 

Com uma rede mal configurada, os invasores podem utilizar softwares ma-

liciosos, que capturam os pacotes de dados com a intenção de conseguir o SSID e a 

chave de acesso. Os invasores também podem fingir que fazem parte da rede e, as-

sim, os dispositivos permitem que eles executem tarefas, como se eles fizessem 

mesmo parte da rede. 

5.1.1 NEGAÇÃO DE SERVIÇO – DENIAL OF SERVICE 

Um ataque de negação de serviço é um evento de segurança que ocorre 

quando um invasor impede que usuários legítimos acessem sistemas de computado-

res, dispositivos e outros recursos de rede.  

 

CARVALHO FILHO [28] diz que a negação de serviço em redes sem fio:  

“É um tipo de ataque que se baseia em não invadir 

computadores, mas sim tirar o serviço fora do ar com 

dispositivos que emitam uma grande carga de frequên-

cia de 2,4 GHz. Assim prejudicando a qualidade do 

serviço de transporte de informação ou até mesmo in-

terrompendo completamente o funcionamento da rede 

sem fio.” 

 

Os ataques de negação de serviço tipicamente inundam (flood) servidores, 

sistemas ou redes com pacotes defeituosos fazendo com que esta não consiga res-

ponder, e tornam difícil ou impossível para usuários legítimos utilizarem a rede. En-
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quanto um ataque que trava um servidor muitas vezes pode ser remediado com su-

cesso simplesmente reiniciando o sistema, os ataques de inundação podem ser mais 

difíceis de serem reparados. 

As redes sem fio estão mais sujeitas a esse tipo de ataque, devido a utili-

zação das ondas de rádio. Basta o atacante lançar um ruído na faixa de transmissão 

para criar um DoS na camada física. O telefone na figura 6 é usado para demonstrar 

a criação de ruídos.  

 

Figura 6: Demonstração da criação de ruídos 

 

Com a clonagem do MAC, é possível que o ataque por DoS seja disparado 

e com isso, apenas a primeira estação que se autenticar terá acesso a rede. No exem-

plo, contido na Figura 7, o endereço MAC de A foi clonado em B. Logo, o AP não envia 

e nem recebe dados de A.  

 

 

Figura 7: Demonstração da clonagem 
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No ataque exibido na Figura 8, o invasor se passa por um AP e envia o 

SSID para as estações de trabalho que estão buscando acesso. Com isso, o atacante 

consegue a chave WEP que autentica e codifica a rede.  

 

 

Figura 8: Funcionamento do ataque via DoS través do envio em x do SSID 

 

 

5.1.2 MAPEAMENTO DO AMBIENTE 

Esse procedimento já descrito anteriormente, na seção 4.4, nem sempre 

pode ter sucesso, pois depende dos mecanismos de proteção existentes no alvo. Uma 

boa ferramenta para essa atividade é o Network Stumbler [39], descrito na sequência. 

5.1.2.1 NETWORK STUMBLER 

Essa é uma ferramenta para o Windows, que facilita a detecção de redes 

wireless que usam os padrões 802.11b, 802.11a e 802.11g. Entre as ferramentas usa-

das com esse objetivo, o NetStumbler é realmente o mais utilizado para identificar 
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detalhes das redes sem fio, ajudando seus usuários a detectar, configurar, proteger e 

otimizar a rede. A ferramenta é gratuita, porém não possui seu código aberto.  

As placas de rede sem fio que são totalmente suportadas pelo NetStumbler 

são capazes de relatar níveis precisos de ruídos e intensidade do sinal. A última ver-

são 0.4 da ferramenta suporta parcialmente a maioria das placas de rede sem fio, mas 

aquelas sem suporte total, não serão confiáveis e podem causar instabilidade no pró-

prio NetStumbler. 

 

 

5.1.2.1.1 Compatibilidade 

 

 Quando o NetStumbler inicia, pode-se ver duas entradas para sua placa de 

rede sem fio, no menu “Dispositivo”, como exibido na Figura 9. A primeira entrada 

inclui o nome do chipset da sua placa de rede, enquanto na segunda se lê “NDIS”. 

Qual das duas usar? A maneira mais fácil de escolher é executando o NetStumbler 

ao alcance de um ponto de acesso conhecido. Escolhendo a primeira entrada, que 

inclui o chipset da placa de rede, pode-se ver se o ponto de acesso aparecerá. Se 

sim, a placa de rede é totalmente suportada pelo NetStumbler.  Na primeira opção não 

se utiliza o dispositivo NDIS. 
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Figura 9: Menu "Dispositivo" da ferramenta NetStumbler 

 

Se a primeira entrada do dispositivo não detectar o ponto de acesso em 

alguns segundos, então a opção NDIS é utilizada. Se essa ação funcionar, a placa de 

rede é parcialmente suportada, mas não retornará dados confiáveis para detecção de 

ruídos e intensidade de sinal. 

 Se nenhuma das entradas detecta o ponto de acesso, então é necessário 

utilizar o utilitário de gerenciamento da placa de rede para configurar manualmente o 

seu SSID em branco ou em “ANY”. Se nenhuma dessas combinações funcionar, tal-

vez a placa de rede não seja compatível com o NetStumbler. 

 

 

5.1.2.1.2 Encontrando Pontos de Acesso 

 

Ao executar o NetStumbler, são exibidos todos os pontos de acesso atual-

mente detectados e disponíveis sob o filtro de exibição atual (Figura 10). Por padrão, 

não existe nenhum conjunto de filtros de exibição, então todos os pontos de acesso 

detectados são exibidos. Cada lista de pontos de acesso é marcada com um ponto 
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colorido indicando a força do sinal para esse ponto de acesso, ao lado de seu ende-

reço MAC, o identificador exclusivo atribuído a cada dispositivo de rede. As cores va-

riam de vermelho (sinal muito baixo) para amarelo (intermediário) e verde (bom). Um 

ponto cinzento marca um ponto de acesso que foi detectado, mas cujo sinal foi per-

dido. Um cadeado aparece no ícone quando o ponto de acesso está operando com 

criptografia ativada. 

 

Figura 10: Pontos de Acesso exibidos a partir da ferramenta NetStumbler 

Para muitos usuários do NetStumbler, a detecção de pontos de acesso dis-

poníveis é a principal característica do software. Normalmente, o software é executado 

em um computador móvel, onde pode-se transportá-lo para algum local ou dirigir ao 

redor com no carro, procurando por pontos de acesso que podem ser detectados. A 

prática da busca de pontos de acesso passou a ser conhecida como "condução de 

guerra" [40], outro termo infeliz, já que detectar pontos de acesso por si só não é um 

ato agressivo ou malicioso. 

O NetStumbler não conecta o usuário aos pontos de acesso disponíveis. O 

NetStumbler pode detectá-los, mas ainda é necessário confiar no Windows ou no sof-

tware de gerenciamento da placa de rede para se conectar a uma rede sem fio.  



 58 

O NetStumbler pode eliminar as ambiguidades dos pontos de acesso que 

compartilham um SSID, por exemplo. Mas, mais frequentemente, o NetStumbler pode 

buscar continuamente os pontos de acesso à medida que uma área é percorrida, 

apresentando um registro conveniente de sua atividade, incluindo a notificação de áu-

dio. Normalmente, esta funcionalidade não está disponível no software de cliente sem 

fio fornecido pelo Windows ou pelo fornecedor. 

 

 

5.1.2.1.3 Explorando Pontos de Acesso 

 

O painel esquerdo do NetStumbler (Figura 11) é uma interface feita para 

navegar nos pontos de acesso sem fio disponíveis. Sob o cabeçalho "Canais", encon-

tram-se todos os pontos de acesso detectados listados sob suas frequências de canal. 

Em "SSIDs", encontram-se todos os pontos de acesso detectados, classificados pelo 

nome da rede. Nos casos em que são encontrados vários pontos de acesso compar-

tilhando o mesmo SSID, o campo "Subnet" no painel direito pode ser acionado e então 

vê-se em qual rede IP os pontos de acesso estão operando. 
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Figura 11: Painel esquerdo da ferramenta NetStumbler 

 

 

5.1.2.1.4 Gráficos de Sinal e Ruído 

 

Clicando-se no endereço MAC de um ponto de acesso, o painel direito é 

substituído por um gráfico de sinal e ruído (Figura 12). Este gráfico é preciso apenas 

se a placa de rede for totalmente suportada pelo NetStumbler. As leituras de sinal e 

de ruído podem ser uma ferramenta poderosa para solucionar problemas de sua rede 

e otimizar o posicionamento do ponto de acesso ou da antena. 
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O gráfico supera dois conjuntos de valores - força do sinal (verde) e ruído 

(vermelho), medidos em dBm. O gráfico verde com maior altitude é o do sinal mais 

ativo. Da mesma forma, quanto maior o seu gráfico vermelho, maior o ruído presente. 

Para o melhor desempenho de uma comunicação sem fio, é necessário maximizar o 

sinal e minimizar o ruído. As fontes típicas de ruído na faixa Wi-Fi 2.4GHz incluem 

fornos de micro-ondas, telefones sem fio, transmissores de vídeo sem fio e redes sem 

fio vizinhas. As placas de rede parcialmente suportadas produzirão gráficos de força 

de sinal (verde), que podem ou não ser precisos, além de gráficos de ruído (vermelho). 

 

Figura 12: Gráfico de sinal e de ruídos exibido a partir da ferramenta NetStumbler 
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5.1.2.1.5 Filtros de Ponto de Acesso 

 

O item "Filtros" no painel esquerdo (Figura 13) se expande para uma lista 

de critérios para filtrar a lista do painel direito de pontos de acesso disponíveis. Se o 

filtro "Encryption Off" é acionado, apenas os pontos de acesso abertos serão listados 

à direita. Alguns dos filtros são bastante técnicos e só são úteis em situações especi-

alizadas. 

 

Figura 13: Item "Filtros" da ferramenta NetStumbler 

 

 

5.1.2.1.6 Rastreamento de Dispositivos móveis com GPS 

 

Se o PC NetStumbling se beneficiar de um receptor GPS conectado, pode-

se habilitar o suporte GPS para rastrear a localização dos pontos de acesso detecta-

dos, como exibido na Figura 14. Para tal, basta ir ao menu Exibir, Opções e GPS para 

configurar o receptor. O NetStumbler preencherá os campos de latitude e longitude, 
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no painel direito e gravará os dados do GPS nos logs, que posteriormente poderão 

ser salvos através do menu Arquivo, Exportar. 

 

Figura 14: Opção "GPS" da ferramenta NetStumbler 

 

5.1.2.1.7 Extendendo o NetStumbler 

 

O NetStumbler expõe uma pequena biblioteca de funções, que podem ser 

acessadas através de idiomas de script ativos no Windows, incluindo VBScript, JScript 

e PerlScript e Python do ActiveState. Pode-se conectar o NetStumbler a scripts exter-

nos através do menu Exibir, Opções, Scripts. Uma abordagem popular para scripts 

conecta os eventos do NetStumbler com a saída de texto para voz. Esta função pode 

ser observada na Figura 15. 
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Figura 15: Biblioteca de funções da ferramenta NetStumbler 

 

5.1.2.1.8 Suporte adicional 

 

O NetStumbler é suportado através da sua comunidade online. Existem 

FAQs e fóruns que estão à disposição de novos usuários, conforme apresentado na 

Figura 16. 

 

Figura 16: Comunidade online da ferramenta NetStumbler 



 64 

5.1.3 ARP SPOOFING 

ARP spoofing é um tipo de ataque no qual um indivíduo malicioso envia 

mensagens falsas de ARP (Address Resolution Protocol) através de uma rede LAN. 

Isso resulta na vinculação do endereço MAC de um invasor com o endereço IP de um 

computador ou servidor legítimo na rede. Uma vez que o endereço MAC do invasor 

esteja conectado a um endereço IP autêntico, o invasor começará a receber todos os 

dados destinados a esse endereço IP. O ataque ARP spoofing pode permitir que par-

tes mal-intencionadas interceptem, modifiquem ou mesmo interrompam os dados em 

trânsito. Os ataques de ARP spoofing só podem ocorrer em redes usando o protocolo 

ARP. 

 

Figura 17: Demonstração do ataque ARP SPOOFING 

 

 

 

SANTOS [29] diz que:  

“Cada dispositivo fabricado de rede possuem um MAC 

Address único, cada placa dispositivo de rede possui 

uma numeração única, ou seja, com essa numeração 

é possível que o administrador de rede utiliza esse 

conjunto de letras e números para obter uma forma 

mais segura de autenticação.” 
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Existem duas formas de alterar o endereço MAC no Windows: usando o 

Gerenciador de Dispositivos e o Editor de Registro do sistema. E pelo Linux, com o 

comando “ifconfig”. 
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6 DEMONSTRAÇÕES DE TESTES DE PENETRAÇÃO 

6.1 POR QUÊ REALIZAR TESTES DE PENETRAÇÃO? 

Muitas organizações oferecem serviços de segurança e de termos de uso 

tais como auditoria de segurança, rede ou avaliação de riscos, e Penetration Test 

(Pen-Test) com significados sobrepostos. 

Testes de Penetração (ou Invasão) vão além de uma avaliação que identi-

fica vulnerabilidades, verificando se a mesma é real ou um falso positivo. Por exemplo, 

uma auditoria ou uma avaliação pode utilizar ferramentas de verificação que fornecem 

algumas centenas de possíveis vulnerabilidades em vários sistemas. Um teste de pe-

netração tenta atacar essas vulnerabilidades da mesma maneira como um hacker ma-

licioso, para verificar quais vulnerabilidades são genuínas e assim reduzir a lista de 

falhas de segurança do sistema.  

6.2 KALI LINUX 

6.2.1 Sobre 

O Kali Linux, formalmente conhecido como BackTrack [41], é uma distribui-

ção centrada na segurança, especializada em testes de intrusão e auditoria de segu-

rança, que incorpora totalmente os padrões de desenvolvimento do Debian.  Possui 

diversas ferramentas que exploram falhas em sites, servidores, redes e sistemas. No 

início de 2016, foi totalmente reconstruída para tornar-se mais segura e passível de 

customização. 

Hoje em dia, o Kali Linux é considerado uma das principais e melhores 

ferramentas utilizadas no mundo, devido aos seus mais de 600 programas de teste 

de penetração pré-instalados. [30] 
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6.2.2 UTILIZAÇÃO DO KALI LINUX 

Para a utilização do Kali Linux, é necessário realizar a instalação do 

mesmo. Sendo assim, para obter a versão original do sistema, é preciso acessar o 

site de seus organizadores. 

Para os testes deste capítulo, foi criado um pen-drive bootável contendo a 

imagem ISO do Kali Linux, imagem essa suportada pelo equipamento usado, um no-

tebook Dell V14T-5470-A20 [42]. Depois, um boot de inicialização foi dado pelo pen-

drive e o modo Live USB Persistance foi escolhido. [30] 

 

 

6.3 ATAQUE 1 – BRUTE FORCE - REAVER E PIXIE DUST WPS 

O Reaver é uma ferramenta que pode ser utilizada para explorar uma 

vulnerabilidade no protocolo de Configuração de Wi-Fi Protegido (ou Wi-Fi Protected 

Setup – WPS – em inglês), utilizado pelas chaves do tipo WPA e WPA2, a fim de 

resgatar a senha configurada no roteador. Este protocolo é um recurso que permite 

conectar novos dispositivos à rede Wi-Fi com praticidade e rapidez. Entretanto, este 

protocolo deixa a rede vulnerável, já que o roteador guarda um código PIN que pode 

ser descoberto facilmente por hackers com ajuda de softwares, conforme descrito na 

sequência. 

O Reaver realiza um ataque de força bruta (brute force) sobre o código PIN 

do roteador, que é uma identificação numérica do mesmo. Esse código é composto 

por 8 caracteres numéricos, onde o último é apenas um dígito de validação, composto 

pela soma dos primeiros. Informando esse código corretamente para o roteador, ele 

informa qual a senha e SSID configurados no equipamento, ou seja, o ataque consiste 
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em capturar o código PIN para depois obter a senha, independentemente de sua com-

plexidade.  

Falhas no protocolo WPS e a consequente redução de possibilidades nu-

méricas, torna possível recuperar a senha entre 4 e 10 horas, após um certo número 

de combinações do código PIN.  Se o ataque de força bruta fosse aplicado diretamente 

sobre a senha, dependendo da complexidade da mesma, poderia demorar semanas, 

até que a senha fosse quebrada. Neste caso, como o ataque é feito no código PIN, a 

complexidade da senha não interfere no tempo de resposta do resultado final. [31] 

6.3.1 Comandos 

 ifconfig: consiste na verificação de interfaces de redes disponíveis no 

computador; 

 airmon-ng start wlan0: consiste em alterar a interface de rede sem fio 

para o modo de monitoramento; 

 wash –i wlan0mon: consiste na exibição de redes sem fio com a função 

WPS ativa. 

 reaver –i wlan0mon –b 00:00:00:00:00:00–c –vv –f –K 1: consiste em 

realizar um filtro utilizando os parâmetros: 

 –i wlan0mon: para definir a interface de rede a ser utilizada; 

 –b: para definir o MAC do ponto de acesso alvo; e  

 –c: para definir o canal no qual o ponto de acesso opera; 

 -vv: verbose mode, que exibe na tela as informações do ataque; 

 -f: para desativar o salto de canal; 

 -K: opção de executar o ataque off-line, PixieWPS, usado para força 

bruta em PINs WPS off-line, explorando a entropia baixa ou inexistente 

dos pontos vulneráveis de acesso.  
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6.3.2 Procedimentos 

Passo 1: Iniciar o Terminal, conforme exibido na Figura 18. 

 

Figura 18: Passo 1 do Ataque 1 

  

Passo 2: No terminal, digitar o comando ifconfig e clicar no botão Enter 

do teclado, conforme apresentado na Figura 19. 

 

Figura 19: Passo 2 do Ataque 1 
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Passo 3:  No terminal, digitar o comando airmon-ng start wlan0 e clicar 

no botão Enter do teclado, conforme a Figura 20 expõe. 

 

Figura 20: Passo 3 do Ataque 1 

 

Passo 4: No terminal, digitar o comando wash –i wlan0mon e clicar no 

botão Enter do teclado, conforme exibido na Figura 21. Todos os APs com o WPS 

ativado serão exibidos. Se em algum dos APs exibidos existir a opção WPS Locked 

com o valor “No”, significa que o AP é um WPS vulnerável. Basta então tomar nota do 

ESSID e do Channel do AP alvo. 
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Figura 21: Passo 4 do Ataque 1 

Passo 5: No terminal, digitar o comando reaver –i wlan0mon –b 

00:00:00:00:00:00 –c –vv –f –K 1, de acordo com as informações referentes ao AP 

alvo e clicar no botão Enter do teclado, conforme demonstrado na Figura 22. 

 

 

Figura 22: Passo 5 do Ataque 1 
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6.3.3 Resultado do Teste 

A partir da Figura 23, é possível perceber que apesar da criptografia (WPA 

PSK) e da alta complexidade da senha atribuída à rede, o sistema conseguiu descobrir 

a senha de acesso. 

 

Figura 23 : Resultado do Ataque 1 

 

WPS PIN: 28195450 

WPA PSK: @@fjab@@f 

 

Esse ataque só é possível em roteadores com o modo WPS ativo. Entre-

tanto, é possível existirem dispositivos, que ao perceber um ataque, automaticamente 

desativam esse modo. 
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6.4 ATAQUE 2 – BRUTE FORCE - AIRCRACK-NG 

O Aircrack-ng é um programa de quebra de chaves WEP/WPA, que pode 

recuperar chaves, uma vez que pacotes de dados sejam capturados numa rede. Essa 

ferramenta implementa o ataque do padrão FMS junto com algumas características 

do ataque KoreK, tornando o ataque muito mais rápido em comparação com outras 

ferramentas do mesmo tipo. [32] 

6.4.1 Comandos 

 ifconfig: consiste na verificação de interfaces de redes disponíveis no 

computador; 

 airmon-ng start wlan0: consiste em alterar a interface de rede sem fio 

wlan0 para o modo de monitoramento;  

 airodump-ng: consiste em capturar quadros da autenticação de 4 

vias (four-way handshake) com o ponto de acesso desejado; 

 airodump-ng –c 6 --bssid 00:00:00:00:00:00 -w psk wlan0mon: 

 –c: canal; 

 –bssid 00:00:00:00:00:00:  “MAC” da rede sem fio; 

 -w psk: é o nome do prefixo do arquivo que irá conter os pacotes 

trafegados salvos; e 

 wlan0mon: dispositivo de rede que realizará captura de quadros. 

 

 aireplay-ng: utilizado para “desautenticar” o cliente wireless. 
 

 aireplay-ng -0 1 -a 00:00:00:00:00:00 -c 00:00:00:00:00:00 
wlan0mon: para “desautenticar” um cliente wireless, de uma ou to-
das as estações, a partir de um dispositivo de rede que realizará 
captura de dados. 

 

 –a 00:00:00:00:00:00: MAC AP; e 
 –c 00:00:00:00:00:00: MAC Cliente. 



 74 

 

 

 aircrack-ng –w wordlist.txt –b psk*.cap: realiza o ataque de força 
bruta em si. 

 –w wordlist.txt: arquivo com possíveis chaves corretas (se-
nhas); 

 –b psk*.cap: arquivo onde foram salvos os pacotes. 
 
 

6.4.2 Procedimentos 

Passo 1: Iniciar o Terminal, conforme apresentado na Figura 24. 

 

 

Figura 24: Passo 1 do Ataque 2 

 

Passo 2: No terminal, digitar o comando ifconfig e clicar no botão Enter 

do teclado, como é demonstrado na Figura 25. 
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Figura 25: Passo 2 do Ataque 2 

Passo 3:   No terminal, digitar o comando airmon-ng start wlan0 e clicar 

no botão Enter do teclado, conforme a Figura 26 exibe. 

 

 

Figura 26: Passo 3 do Ataque 2 

 

 

Passo 4: No terminal, digitar o comando airodump-ng wlan0mon e clicar 

no botão Enter do teclado, conforme a Figura 27 expõe. 

 

Figura 27: Passo 4 do Ataque 2 
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Passo 5: No terminal, escolher o AP e digitar o comando airodump-ng –

c 6 --bssid 00:00:00:00:00:00 -w psk wlan0mon e clicar no botão Enter do teclado, 

como é exibido na Figura 28. 

 

Figura 28: Passo 5 do Ataque 2 

 

Passo 6: Escolher a estação ideal para realizar a interceptação os dados 

em trânsito, conforme é demonstrado na Figura 29. 
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Figura 29: Passo 6 do Ataque 2 

 

Passo 7: Em outro terminal digitar o comando: aireplay-ng -0 1 -a 
00:00:00:00:00:00 -c 00:00:00:00:00:00 wlan0mon e clicar no botão Enter do te-
clado, conforme apresentado na Figura 30. 
 

 

Figura 30: Passo 7 do Ataque 2 

 

 

Passo 8: Verificar se no outro terminal ocorreu o handshake, conforme ex-
põe a figura 31. 

 

Figura 31: Passo 8 do Ataque 2 
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Passo 9: No terminal digitar o comando: aircrack-ng –w wordlist.txt –b 
psk*.cap e clicar no botão Enter do teclado, conforme exibido na Figura 32. 
 

 

Figura 32: Passo 9 do Ataque 2 

 
 
 

Passo 10:   Após o ataque ocorrer, o sistema realiza uma busca no dici-
onário (wordlist) para tentar identificar a senha da rede, utilizando os quadros sal-
vos no psk*.cap, conforme demonstrado na Figura 33. 

 

 

Figura 33: Passo 10 do Ataque 2 

 



 79 

6.4.3 RESULTADO DO TESTE 

Neste teste foi possível descobrir a senha do ponto de acesso após 18 mi-

nutos e 26 segundos. Vale ressaltar que a senha era de alta complexidade, porém 

estava contida no arquivo wordlist. Ou seja, a senha só poderá ser quebrada caso 

esteja no arquivo. Na Internet é possível encontrar diversas listas prontas ou progra-

mas para gerar listas com base em dados iniciais, de forma que a senha possa ser 

quebrada com sucesso. 

Esses exemplos de testes foram escolhidos com o intuito de demonstrar a 

importância da segurança da informação para os usuários, sejam eles domésticos ou 

empresariais. Além disso, esses testes expõem a facilidade que usuários mal-intenci-

onados possuem em invadir uma rede. 

Com a existência desses testes de invasão, a rede torna-se possível reduzir 

a vulnerabilidade à ataques realizados por esses indivíduos, que visam desviar ou 

modificar informações de uma rede ou sistema. E, como nos dias de hoje nada é tão 

importante quanto a informação, ela deve ser alvo dos maiores cuidados. 
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7 CONCLUSÃO 

As tecnologias de rede sem fio tornaram-se cada vez mais populares nos 

negócios e em nossas vidas pessoais. Os smartphones e outros dispositivos de rede 

sem fio permitem que os indivíduos acessem calendários, e-mails e diversas outras 

informações providas na Internet, em qualquer hora e lugar. Algumas tecnologias tam-

bém oferecem recursos do sistema de posicionamento global (GPS), que podem iden-

tificar a localização do dispositivo em qualquer lugar do mundo. As tecnologias de rede 

sem fio prometem oferecer ainda mais recursos e funções nos próximos anos. 

Um número crescente de agências governamentais, empresas e usuários 

domésticos usam tecnologias sem fio em seus ambientes. As agências governamen-

tais e empresas devem estar cientes dos riscos de segurança associados às tecnolo-

gias sem fio, visando desenvolver estratégias que atenuem os riscos aos seus usuá-

rios.  

Este trabalho analisou e compreendeu as principais características de se-

gurança que envolvem as redes sem fio, além de suas fragilidades e ferramentas de 

invasão. 

O algoritmo WEP e a razão pela qual ele está obsoleto foram mencionados 

e, em seguida, os algoritmos de substituição ao WEP, isto é, o WPA e WPA2 foram 

descritos. O WEP possui muitos problemas de segurança, como por exemplo: o WEP 

adota a mesma chave para autenticação e criptografia. Se o atacante tiver controle da 

chave compartilhada, ele pode decifrar as mensagens contidas nela. O WPA imple-

menta a maior parte do padrão 802.11i e se baseia na autenticação e cifragem dos 

dados da rede de maneira mais segura e confiável. Assim, é altamente recomendável 

usarmos o WPA em lugar do WEP. 

Viu-se ainda que a ferramenta de intrusão em redes sem fio Network Stum-

bler foi avaliada, evidenciando o quão fácil é bisbilhotar redes com uma ferramenta 

que é simplesmente gratuita, assim como muitas outras disponíveis. Esta ferramenta 

é uma das mais usadas por indivíduos que buscam explorar as fragilidades das redes 

sem fio, o que se tenta reverter através de muitos estudos e práticas. 

A partir dos diversos ataques a redes que foram apresentados neste traba-

lho, pode-se concluir que muitos usuários domésticos possuem dificuldades na hora 
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de configurar seus equipamentos responsáveis por suas redes sem fio. Essas dificul-

dades encontradas pelos usuários tornam a rede altamente vulnerável à ataques de 

qualquer porte. 

O propósito principal deste trabalho, além de oferecer conhecimentos sobre 

os padrões de redes sem fio e suas fraquezas, foi mostrar a facilidade que as ferra-

mentas gratuitas de invasão possuem em se integrar numa rede já existente. Viu-se 

que a melhor maneira de evitar ataques é possuindo um sistema que provenha ferra-

mentas de testes de invasão, através de simulações de ataques ao sistema.  

Nos dias de hoje, já existe um novo padrão em desenvolvimento chamado 

WiMAX [43], cujo objetivo é preservar a interoperabilidade entre equipamentos base-

ados no padrão IEEE 802.16. Assim, em futuros trabalhos, poderemos pesquisar mais 

sobre a segurança desta nova tecnologia. 

Torna-se evidente, portanto, que é altamente recomendável existir um es-

tudo e acompanhamento da rede desde sua idealização até suas etapas de finaliza-

ção, visando sempre novas melhorias para as mesmas.   
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